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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1 i Herning Svæveflyveklub 13. januar 2021 19:00-21:30 

Deltagere 

• Anders Husted Madsen, formand 

• Kennet Nielsen, næstformand 

• Bertel Spejlborg, kasserer 

• Jonas Wad Kragsø 

• Thomas Grove 

Pkt.1 Godkendelse af dagsorden, referat fra sidste møde samt punkter til drøftelse under evt. 

Referat godkendt. 

Pkt. 2 Ind- og udmeldelser 

 Holger Wemmelund  aktiv -> passiv pr. 1. februar 

 Søren Lundborg  aktiv -> passiv pr. 1. marts 

Pkt. 3 Gennemgang af økonomi og balance 

Bertel gennemgår drift og balance pr. 31.12.2020. Der mangler nogle enkelte poster at blive posteret 

førend det endelige resultat for 2020 er klar. 

Pkt. 4 Gennemgang af meddelelser fra kommunen og unionen 

Der er ikke lukket for udendørs idræt for max. fem personer. Dvs. hvis vi har noget som skal laves udenfor 

kan vi godt lave det. Det kan fx være benzinskuret til ZS ved den gamle Dimona-hangar. 

Bestyrelsen vurderer, at det godt kan lade sig gøre at flyve ZS. Kennet Nielsen kontakter Unionen for at 

høre, om det er muligt at flyve med instruktør. Det vil give muligheden for at opretholde PFT. 

Unionen 

Elite- og Talentudvalget har oprettet en arbejdsgruppe, som vil revidere vendepunktskataloget. Vi søger et 

eller flere medlemmer, som vil gennemgå vendepunkterne på klubbens vegne. Indtil videre har Thomas 

Grove argumenteret for, hvorfor vi skal beholde tre vendepunkter i Herning. Arbejdsgruppens idé er, at 

flyvepladser med flere vendepunkter skal barberes ned til ét. Thomas Grove kontakter et par medlemmer, 

om de vil give deres besyv med. 

Kommunen 

Anders Husted Madsen har afholdt et møde med en repræsentant for breddeidrætten i Herning Kommune. 

De har fået en henvendelse om, at klubbens kasserer ikke har adresse i Herning Kommune. Klubben er 

hjemmehørende i Herning Kommune, hvorfor vi ikke anser det som et problem.  
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Pkt. 5 Gennemgang af budget og takster til endelig godkendelse 

Bestyrelsen indstiller kontingentet for aktive medlemmer til 5.300 kr. Øvrige medlemsformer får ikke 

prisstigninger. Bestyrelsen indstiller til, at et flyslæb med ZS til 1200 meter vil koste 300 kr. Et slæb til 400 

meter vil koste 175 kr. Fastpris på flyslæb er for at få sparket gang i kunstflyvningsgruppen igen. 

Bertel Spejlborg udsender et takstblad for 2021.  

Pkt. 6 Drøftelse af småjusteringer af intern forsikringspulje 

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra et medlem, som har et par spørgsmål til forsikringsklubbens. Vi 

gennemgår spørgsmålene og laver småjusteringer til klubbens interne forsikringspulje.  

Ved håndtering af fly på jorden, hvor to medlemmer hjælpes af - Den ene er medlem af forsikringspuljen og 

den anden er ikke. I dette tilfælde vil bestyrelsen vurderer sagerne fra gang til gang. 

Bertel Spejlborg kontakter Forsikringsklubben for at få afklaret vores forsikringsbetingelser ved 

passagerflyvning. 

Pkt. 7 Status på vintervedligeholdelse 

Ifølge Knud Møller Andersen er der ca. én weekends arbejde på klubflyene. Jonas Wad Kragsø har haft 

kontakt til alle holdledere for at få en status på klubflyene. 

PM’s LX5000 er sendt til reparation. Ifølge LX Navigation kan den godt laves. Knud Møller Andersen har 

rykket for den. Han har også rykket for 29’s radio, som ligeledes er til reparation.  

Klubbens materiel er længere fremme end vi turde håbe. Det er rigtig positivt.  

Pkt. 8 Orientering vedr. utæt tag på hangar 3 

Taget er lavet og sagen er afsluttet. Regningen er endnu ikke modtaget. Sagen er overdraget til Centret. 

Pkt. 9 Drøftelse af udvalg, herunder personer til udvalgene 

Anders Husted Madsen har forud for mødet fremsendt en oversigt. Oversigten indeholder alle udvalg med 

medlemmer som ønsker at deltage i ét eller flere. På baggrund af medlemmernes besvarelser har vi 

sammen sat styregrupperne. 

Bestyrelsen foreslår, at udvalgene sætter sig sammen online inden sæsonstart, og får planlagt aktiviteter 

for den kommende sæson. 

Pkt. 10 Generalforsamling 2021 

Vi fastholder datoen for generalforsamlingen, 20. februar, indtil andet er meldt ud. Alle medlemmer i den 

nuværende bestyrelse ønsker at fortsætte. 

Pkt. 11 Eventuelt 

Pokaler uddeles til generalforsamlingen, hvis de kan nå at blive indgraveret grundet nedlukningen. 

Næste møde afholdes online på TEAMS d. 28. januar. 

For referat, 

Thomas Grove 

Herning Svæveflyveklub 


