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Referat bestyrelsesmøde nr. 03 i HSvK den 11. maj 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: Rasmus Feldbak (passiv -> aktiv pr. 1. maj) 

              Anders Husted ((passiv -> aktiv pr. 15. maj) 

 

Udmeldelser:  Lasse J. Nielsen (S-elev - > udmeldt pr. 15. juni) 

              Poul Erik Olsen (aktiv -> passiv pr. 1. juni) 

              Christian Skov (aktiv -> passiv pr. 30. juni) 

 

  

Referat fra bestyrelsesmødet den 29. januar 2020 samt 21. april 2020  

afventer underskrift til næste fysiske møde. 

 

 

 

Punkt 3 Økonomi (HEN) 

- Helmuth gennemgik balancen, der er udsendt til bestyrelsen forud 

for mødet. Der er indkøbt nye seler til ZS de nuværende skal 

skiftes ved næste service. Jørgen Ø Jørgsene har i den forbindelse 

undersøgt markedet for billigere alternativer det har dog ikke 

været muligt at finde passende alternativer. Pris 9.253 DKK det 

påvirker restbudgettet for vedligehold på ZS. 

 

- DIF & DGI’s Corona-hjælpepulje. Christin har i samarbejde med 

Helmuth udarbejdet ansøgning til DIF og DGI’s hjælpepulje. Der er 

i den forbindelse udarbejdet en analyse, af klubbens manglende 

indtjening som følge af Covid-19 situationen. Det forventes at vi 

får svar i juni måned 2020. Det undersøges om klubben kan søge 

Erhvervs-styrelsens hjælpepakke. 

 

 

Punkt 4 Opfølgning og evt. opblødning vedr. COVID-19 

- Det er aftalt at Bertel kontakter Peter Eriksen hos DSVU ift. 

Aktuelle retningslinjer fra DIF og DSVU, og opblødning af disse 

som følge, af myndighedernes ændrede anbefalinger. Det er især 

forhold og tolkning ift. Følgende punkter. 

o Baderum – Klar definition af fælles-bad samt baderum. 

o Tosædet flyvning (1 meters regel) 

o Klubfaciliteter. 

- klubbens 75-års jubilæum – Festen udskydes til 2021 da vi ønsker 

at kunne samle flest muligt til at fejre klubben det gælder både 

nuværende samt tidligere medlemmer samt andre interessenter af 
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Herning Svæveflyveklub. Det vurderes i den forbindelse at vi ikke 

kan afvente myndighedernes udmelding ift. forsamlingsforbuddet. 

Der arrangeres et event hvor vi fejrer dagen for klubbens 75-års 

jubilæum. 

 

 

Punkt 5 Refleksioner om timeprisniveau på fly i HSvK  

Bestyrelsen har modtaget en række input fra medlemmer ift. det nye 

takstsystem. Bestyrelsen har i den forbindelse evalueret på processen 

for takstfastsættelsen for 2020. Processen for 2020 har ikke været 

optimal og det skal vi tage til efterretning. 

 

Der er aftalt følgende indledende punkter for at optimere processen 

for takstfastsættelsen for 2021. 

- Processen ifm. fastsættelse af taksterne for 2021 skal startes 

allerede i oktober 2020 

- Bestyrelsen skal informere medlemmerne på et langt tidligere 

tidspunkt i god til før den kommende sæson og generalforsamling. 

- Bestyrelsen skal vurdere muligheder ift. reducerede takster for 

klubbens unge under 25 år og under uddannelse. 

 

 

 

Punkt 6 Evt. 

- Der er modtaget en teknisk meddelelse på TG. Højderor stangen skal 

inspiceres ift. tæring. Jeppe og Jørgen Ø vil stå for 

inspektionen. 

- Skaden på ZS er anmeldt til forsikringen. DanGlide vurdere om 

højre winglet kan genopbygges eller om den skal udskiftes. 

Derudover er der skade på hangar som anmeldes til 

bygningsforsikringen. 

- ZS havde den 9. maj en motorfejl fejlen undersøges af Jørgen Ø 

Jørgensen. Klubben har i samme forbindelse haft kontakt til 

Danglide efter aftale med Jørgen for at indhente tilbud på motor 

assistance. Klubben mangler materielle kontrollanter der kan 

servicere Dimona motoren. Såfremt Danglide skal lave 100 timers 

eftersyn på ZS koster det forventet 15.000 DKK plus materialer. 

- Næste møde er aftalt til den 16. juni kl. 17.30 i Herning. 

 

 

 

 

For referat, 

Bertel Spejlborg 

Herning Svæveflyveklub 
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Aktuel 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. 

 

BES: Der skal laves et billede af 

korrekt transponder setting som 

piloterne kan bruge som reference. 

CN/BES 

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. 

20200421: HEN arbejder med at dele 

klubhåndbogen op i sektioner for 

større overskuelighed for brugerne. 

Bestyrelsen 

Oprydning af 

e-mail adresser 

under domæne 

herningsvaeve-

flyveklub.dk 

Igang 20200421: CN tjekker med webmaster 

Mogens om mulighed for at rydde op i 

de mailadresser, som ikke bruges. 

Mogens følger op på mailadresser ift. 

Flarm m.v. 

CN 

Opdatering af 

klubhånd vedr. 

campingområdet 

Igang 20200421: CN laver en oplæg til 

ændringer/opdatering af dette afsnit i 

klubhåndbogen. 

CN 

ZS GPS Igang 20200511 ABM: Arne laver en profil til 

LX GPS i ZS. 

ABM 

Retningslinjer 

DSVU 

Igang Bertel kontakter Peter Eriksen hos 

DSVU ift. nuværende retningslinjer 

samt opblødning af disse. 

BES 
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