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Referat bestyrelsesmøde nr. 02 i HSvK den 21. april 2020 18:30-21:30 (online) 

 

Tilstede 

 Formand: Christin Nielsen 

 Næstformand: Arne Boye-Møller 

 Kasserer: Helmuth Egsgaard 

 Bertel Spejlborg 

 Svend Aage Laursen 

 

 

Punkt 1  Aktionsliste 

 Se nederst 

 

 

Punkt 2 Administration  

Indmeldelser: Joakim Brusen Bisballe (indmeldt SPL-elev pr. 1. april) 

Udmeldelser:  Viktoria Hald (passiv - > udmeldt pr. 1. juni) 

              Frank Hoelgaard Hahn (Aktiv - > passiv pr. 1. april) 

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 29. januar 2020 afventer underskrift 

til næste fysiske møde. 

 

 

Punkt 3 Konstituering af bestyrelsen samt fordeling af ansvarsområder 

Forretningsorden for bestyrelsen og dennes ansvarsområder blev 

fremlagt den nye bestyrelse.  

 

Bestyrelsen blev konstitueret efter gensidig aftale mellem 

bestyrelsens medlemmer. 

 

Formand: Christin Nielsen 

 

Næstformand: Arne Boye-Møller 

 

Kasserer, Plads og bygninger samt kontakt til SI Herning Lufthavn: 

Helmuth Egsgaard Nielsen 

 

Sekretær, Stræk, konkurrence, junior og bredde: Bertel Spejlborg 

 

Sociale medier & TMG: Svend Aage Laursen 

 

Det er konstateret, at klubben har en række inaktive mailadresser. 

Disse bliver i samarbejde med Mogens Jensen gennemgået, og der ryddes 

op så der fremadrettet kun er relevante mailadresser til 

xxx@herningsvaeveflyveklub.dk 

 

 

 

Punkt 4 Økonomi (HEN) 

Der er i øjeblikket ingen indtægter vedr. flyvning dette skyldes den 

aktuelle situation vedr. Covid-19. 

Der er modtaget det årlige foreningstilskud, fra Idrætsrådet Herning 

Kommune på 1.900 DKK. 
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Likviditeten er dog stadig tilfredsstillende, den aktuelle situation 

taget i betragtning.  

Bestyrelsen forventer ikke træk på kassekreditten såfremt der ikke 

kommer større investeringer i 2020. 

 

 

Punkt 5 Flyvning i HSvK under COVID-19 (CN) 

Som opfølgning på Unionsmeddelelse nr. 16 - Opblødning af DIF's 

anbefalinger har bestyrelsen gennemgået retningslinjerne for flyvning 

herunder også retningslinjer for 2-sædet flyvning. 

 

Spilvagtlisten aktiveres og instruktørgruppen kontaktes for at 

genetablere ”normal” aktivitet fra Skinderholm. 

 

Vi henviser til at klubbens medlemmer udviser sund fornuft og 

overholder de retningslinjer som er udstukket fra myndighederne, DIF 

samt DSvU. Bestyrelsen opfordrer instruktørgruppen til at genopfriske 

retningslinjerne på briefingen. 

 

Der skal forefindes sprit samt klude til aftørring af spil, 

wirehenter, bus samt fly. 

 

Nedenstående er gældende fra lørdag 25 april 2020 

 

• Indendørsaktiviteter inkl. brug af klubhuset er forbudt – kun   

adgang til toiletter/håndvask 

• Briefing skal foregå udendørs 

• Tosædet flyvning begrænses til skoleflyvning, forårstjek og 

flyvninger med instruktør for at holde sit certifikat gyldigt 

• Alle håndtag, knapper/kontakter, overflader, hood-kant etc. i flyet 

af-vaskes/sprittes, når der skiftes pilot 

• Højest 1 person (startlisteføreren) må opholde sig i bussen 

• Spil- og wirehenter køres af samme person 

• Overhold reglerne for social afstand på 2 meter 

• En flyveplads er stor, og der må gerne opholde sig mere end 10 

personer på den samtidig. Dog må der ikke dannes grupperinger på 

mere end 10 personer 

• De medlemmer, der ikke føler sig helt raske, skal blive hjemme 

 

Det anbefales at max. 2 piloter (1 pilot vil være det sundhedsmæssig 

optimale) deles om ét fly (ikke gældende skoleflyet) samt at 

jordholdet ikke skifter funktioner i dagens løb. For at mindske 

smittekæden, vær opmærksom på at virusset kan leve op til 48 timer på 

berørte overflader. 

 

Iht. Ovenstående retningslinjer har bestyrelsen valgt at reducerer 

prisen på VN samt VK i perioden hvor 2 sædet flyvning er forbeholdt 

skoleflyvning, forårstjek og flyvninger med instruktør for at holde 

sit certifikat gyldigt. Reduktionen er gældende pr. påbegyndt måned 

under de givne forudsætninger. 

 

Prisen pr. time 

 

VN 320,-/time 

VK 370,-/time 
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Punkt 6 Klubbens 75-års jubilæum (CN) 

Klubben har 75-års jubilæum i 2020. En arbejdsgruppe har 

tilkendegivet, at de gerne vil arrangere en kombineret 

sommer/jubilæumsfest i uge 29-2020. 

  

Det undersøges om klubben igennem DASK kan leje en Bocian som 

tidligere har været i klubben. 

 

Gruppen vil kontakte klubbens gamle medlemmer og håber, at nuværende 

og gamle medlemmer vil være med til at fejre Herning Svæveflyveklubs 

jubilæum. 

 

Den aktuelle situation gør dog, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan 

indgå aftaler med økonomisk binding. Vi afventer myndighedernes 

anbefalinger, før der bliver taget endelig beslutning om vi inden for 

de givne rammer kan afholde den planlagte fejring. 

 

 

Punkt 7 Opfordring fra medlem om opdatering af klubhåndbogen vedr. 

campingområdet mv. (CN) 

 Klubbens bestyrelse vil gennemgå de gældende retningslinjer, for 

benyttelse af campingområdet. Vi henviser til, at der i de nuværende 

retningslinjer er krav om, at området uden for sæsonen afleveres 

ryddeligt og løse genstande fjernes fra pladsen.  

   

 

Punkt 8 Oplæg om ændringer til pokalreglerne (CN) 

 Der er modtaget forslag fra Ole Korsholm da vores nuværende klub 

konkurrencer bygger på Termik-Ligaens præmisser mht. regler og 

pointberegning.  

 Bestyrelsen godkender Oles forslag til beregning i klubkonkurrencen. 

 Kilometer Cup pokalen har de sidste par år ikke været uddelt, da 

deltagere til denne pokal var piloter, placeret i grupperne B eller C 

i Termik-Ligaen. Fremadrettet kan alle piloter deltage til denne 

pokal, og den enkelte pilots 10 længste opgaver indgår i det samlede 

antal kilometer. Klubbens piloter skal løbende indberette deres 

opgaver til Ole.  

 

 

Punkt 9 Evt. 

- Repræsentantskabsmøde – Der har grundet Covid-19 situationen været 

afholdt online repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen gennemgår 

referatet.  

- Briefing fra seneste bestyrelsesmøde i Herning Lufthavn (HEN) – 

GPS-ansøgningen afventer stadig godkendelse. Planlægningen af 

flyvningens dag 2021 er så småt ved at starte op. I den 

forbindelse skal klubben vurdere hvad vi kan og vil bidrage med. 

- Børneattester – krav fra kommunen – Børneattesterne er et krav for 

at klubben kan få tilskud fra Herning kommune samt idrætsråd.  

- Ombytning af vogncelle – Jeppe Sørensen – Ansøgningen er godkendt. 

DSVU´s materiale, som pt. er opmagasineret i en af de nordlige 

vognceller, skal fjernes og returneres til Arnborg, for at skabe 

plads til klubbens eget materiale, og mulighed for udlejning af 

vogn ly. Der henvises til, at det primære formål er fly og ikke 
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opbevaring. Klubbens bestyrelse henvender sig til privatejerne af 

den østlige vogn ly, for at aftale oprydning efter stormen der har 

ødelagt taget. 

- Ferieaktivitet via Herning Kommune – Pga. Covid-19 situationen 

forventes det at vi bliver nød til at udskyde samarbejdet til 

2021. Klubbens instruktører har tilkendegivet at de vil støtte op 

om projektet. BES er tovholder.  

- Dato for næste møde – Næste møde er aftalt til den 11. maj 2020 

 

 

 

 

 

 

For referat, 

Bertel Spejlborg 

Herning Svæveflyveklub 
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Aktuelle Aktionsliste 

 

Emne Status Noter Aktion 

ZS Transponder 

defekt? 

Igang Transponder er muligvis defekt: der 

har været tilfælde med fejlmeldinger. 

20191009: Jeppe Sørensen tager 

måleudstyr med næste gang og 

undersøger. 

CN 

Ny motor  Vi sparer 

op 

Motoren har kørt 2.200+ timer og vi 

må forvente at motoren skal udskiftes 

indenfor en kortere årrække. Ny motor 

vil nok koste ca. kr. 300.000,- 

20191009: vi indhenter en aktuel pris 

(og leveringstid) for at være lidt 

mere forberedte. 

20191203: CN har indhentet tilbud fra 

DanGlide, som pålyder kr. 255.000 + 

moms. CN indhenter tilbud i udlandet 

for prissammenligning.  

CN 

Versionsstyring 

af 

klubhåndbogen 

Igang 20191009: i lyset af alt det CN har 

nået er det utroligt hvis CN havde 

dette punkt også. Men det har hun 

ikke. 

20191112: vi følger Mogens Jensens 

oplæg. 

20202104: HEN laver udkast til 

emnestyret klubhåndbog i samme stil 

som DSvU håndbog 

Bestyrelsen 
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