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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1 i Herning Svæveflyveklub 19. januar 2022 kl. 1930 - 2200 

Deltagere 

 Anders Husted Madsen, formand 
 Kennet Nielsen, næstformand 
 Bertel Spejlborg, kasserer 
 Jonas Wad Kragsø 

Afbud 

 Thomas Grove 

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

Pkt. 2 Økonomi – Fastsættelse af takster 
Flyvetakster blev gennemgået. Taksterne bliver stort set uændrede. Der var en drøftelse af taksterne på 
flyene. Der sker en mindre justering af taksterne på ZS, så den bliver lidt billigere at flyve i samtidig, vil 
noget af flyvetaksten indgå i rabatordningen. Bertel sender et revideret takstblad, som kan lægges på 
hjemmesiden. Man vil få 30 % rabat på flyvetakster over 2.000,-  

Anlægskartoteket blev gennemgået samtidig med, at der var drøftelse af afskrivningspolitikken. Nogle fly 
stod uden scrap-værdi og på disse blev der sat en scrap-værdi, som nok er til den lave side. For 
instrumenter er det tvivlsomt om vi kan angive en scrap-værdi. 

Budgettet gennemgået. Det skal tilrettes, så det passer med de nye afskrivninger for flyene. Det vil betyde, 
at vi præsterer et større overskud efter afskrivninger, men derved kommer det også til at passe bedre til de 
værdier, der er i klubbens materiel.  
 
Pkt. 3 Orienteringspunkter fra formanden 
Unionskalender – gennemgået, ingen kommentarer. 

Vi er begyndt at planlægge nye instruktøruddannelser. Kim Kristensen og Michael Fosgerau indstilles til I-
kursus i 2023 og Jakob Lassen og Anders Husted Madsen til instruktørkursus i 2022.  
 

Pkt. 4 Generalforsamling 2022 
Dirigent bliver, hvis han bliver valgt, Kurt Thybo. Bidrag til beretninger sendes til formanden senest den 25. 
januar.  

Centeret holder generalforsamling samme dag. Herning Kommune ønsker ikke længere en plads i centerets 
bestyrelse. Det kræver en vedtægtsændring, som skal godkendes på to generalforsamlinger. Anders Husted 
Madsen tager kontakt til Rasmus Møjbæk angående yderligere ændring i deres vedtægter, idet det er 
upraktisk at vedtægtsændringer, der ikke vedrører centerets formål eller ophør skal vedtages på to på 
hinanden følgende generalforsamlinger. Klubben var for år tilbage ude i samme øvelse efter råd fra 
kommunen. 
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Pkt. 5 Kommunikation på Facebook 
PR-udvalget har foreslået at man laver en lukket gruppe på Facebook som kun er for klubbens medlemmer 
og så en anden gruppe, hvori også tidligere medlemmer og familier kan være med. Der var en generel 
drøftelse af kommunikationen. Bestyrelsen bakker op omkring forslaget, men bestyrelsens holdning er, at 
den primære kommunikation til klubbens medlemmer også skal foregå via meddelelser på klubbens 
hjemmeside under klubnyt eller kommunikeres ud via nyhedsbreve. Specielt yngre medlemmer når vi ikke 
via Facebook, og vi kan ikke regne med at alle klubbens medlemmer er på Facebook. Om der kan laves en 
advisering til medlemmer via klubbens hjemmeside om, at der er nyt, vil blive forsøgt afklaret med 
klubbens webmaster.  

Pkt. 6 Spilvagter 
Det besluttes, at der skal være tre spilvagter på alle flyvedage. Samtidig skal vi have afklaret 
medlemmernes kompetencer i at betjene spil, kørende materiel mv. Jørgen Thomsen er i gang med at 
introducere de nye medlemmer til spil.  

Pkt. 7 Nyt fra Centret ved JWK 
Se ovenfor ift. vedtægtsændringer. Muligvis er et eller flere medlemmer villige til at yde et medlemslån til 
klubben i forbindelse med renovering af taget, men vi kontakter også banken, så vi har sikkerhed for at 
bankens tilbud stadig står ved magt.  

Næste møde afholdes d. kl. 7. februar kl. 19:30 på TEAMS. 

For referat 
Anders Husted Madsen 

 


