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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2 i Herning Svæveflyveklub 7. februar 2022 kl. 19:30 – 22:00 

Deltagere 

 Kennet Nielsen, formand 
 Bertel Spejlborg, kasserer 
 Jonas Wad Kragsø 
 Thomas Grove, sekretær 

Afbud 

 Bjarne Sørensen, 1. suppleant 

Pkt.1 Godkendelse af dagsorden, referat fra sidste møde samt punkter til drøftelse under evt. 
Referat godkendt. Siden sidste møde har Anders Husted Madsen forladt formandsposten. Kennet Nielsen 
har af sin funktion af næstformand overtaget formandsposten indtil generalforsamlingen senere i denne 
måned. Bjarne Sørensen er trådt ind i bestyrelsen, da han er 1. suppleant.  

Pkt. 2 Ind- og udmeldelser 

 Frank Hoelgaard Hahn  Passiv til udmeldt pr. 31.03.2022 
 Anders Husted Madsen  Aktiv til udmeldt pr. 31.03.2022 
 Mads Emil Mauss  Aktiv til udmeldt pr. 31.03.2022 

Pkt. 3 Spilprojektgruppen 
Udvalget ønsker en tilkendegivelse fra bestyrelsen om denne er enig i udvalgets beslutning om at arbejde 
videre med et eget udviklet spil. Gruppen ønsker, at bestyrelsen bakker op om, at bestyrelsen hjælper med 
tilskudsansøgninger. Bestyrelsen vil komme til at stå bag ansøgningerne. Vi forventer, at 75 % af udgifterne 
kan dækkes igennem fonde. 
Projektgruppen vil gerne holde et oplæg for medlemmerne, således at de ved hvad gruppen går og arbejder 
med. 

Pkt. 4 Formandsemner 
Bestyrelsen har siden Anders fratrædelse overvejet flere forskellige kandidater til formandsposten. Kennet 
Nielsen har talt med nogle medlemmer, som bestyrelsen har set formandspotentiale i. Ingen af dem har 
desværre lyst til at stille op. Bestyrelsen finder inden generalforsamlingen en kandidat, som gerne vil stille 
op. Hvis der ikke findes en formand til generalforsamlingen overgår bestyrelsen til et forretningsudvalg, 
som ikke må træffe beslutninger. 

Pkt. 5 Ændring af revisionsmetoden 
Når revisoren udfører en revision, kræves der lidt ekstra ift. kontroller. Dette vil give en øget udgift til 
revisoren. Hvis de blot skal lave en gennemgang af regnskabet, er prisen en anden. Bestyrelsen henstiller, 
at revisoren fremover laver en udvidet gennemgang af regnskabet. Dette skal besluttes på en 
generalforsamling. 
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Pkt. 6 Indkøb af nye bænke ved bussen 
Formanden for Centret har henvendt sig, da bænkene ved startstederne er meget nedslidte. Rasmus 
Møjbæk har fremsendt prisforslag på to udgaver. Han foreslår, at vi måske selv kunne lave dem, men dette 
har han ikke selv tiden til. Bestyrelsen henstiller til, at Centret indkøber den vedligeholdelsesfri udgave. 
Centret afholder omkostningen til indkøb af bænkene. 

Pkt. 7 Nyt til klubhåndbogen ang. udlån af fly til konkurrencer mv. 
Bertel Spejlborg har fremsendt et udkast til en ændring af takstbladet. Hvis der ikke gives besked til 
kassereren inden afrejse, afregnet udlånet efter takst A. Thomas Grove tilretter teksten til hjemmesiden. 

Pkt. 8 DSvU’s repræsentantskabsmøde  
Unionen afholder repræsentantskabsmøde 05.03.2022. Kennet Nielsen tilmelder sig, hvis der ikke findes en 
ny formand til generalforsamlingen. 

Pkt. 9 PFT dag/aften 
Kurt Thybo indkalder til PFT-dag/aften i marts. Første session afholdes lørdag d. 05.03.2022 fra kl. 9-12, 
hvorefter der samles klubfly. Anden session er onsdag d. 09.03.2022. Kennet Nielsen kontakter Kurt Thybo, 
således at det kan sendes rundt til medlemmerne. 

Pkt. 10 Generalforsamling 
Vi skal have varslet klubbens medlemmer rettidigt ift. indkaldelse til generalforsamling i hhv. Centret og 
klubben. Bertel Spejlborg fremsender indkaldelsen til den øvrige bestyrelse til gennemsyn. Der er ikke 
indkommet forslag til bestyrelsen, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. 

Pkt. 11 Herning Flyveplads – Udmatrikulering  
Det er kommet frem, at Herning Flyveplads bl.a. ejer vores camping- og hytteområde. Derudover ejer de et 
stykke af vores bane. Kommunen har rettet henvendelse til bestyrelsen, da der kan laves en anden 
lejeaftale. Centret tager kontakt til Herning Kommune for at rede trådene ud. Det kan måske klares med at 
slå en streg på et kort. 

Pkt. 12 Eventuelt 
Ole Korsholm har spurgt, hvor mange trykte eksemplarer Jubilæumsbogen skal trykkes i. Han har ikke taget 
kontakt til et trykkeri endnu. Bestyrelsen overvejer, om medlemmerne evt. kan købe den for et mindre 
beløb. Derudover kan klubben indkøbe et antal eksemplarer, som fx kan sendes til Unionen mv. Thomas 
Grove kontakter Ole Korsholm for det videre forløb. 

Henning Gjørtz Christensen har kontaktet Kennet Nielsen, da han er ved at planlægge årets vagter. Det 
viser sig, at hvert medlem kommer til at have mange vagter i den kommende sæson. Til det sidste 
bestyrelsesmøde blev det besluttet, at vi bemander flyvedagene med tre spilvagter. Bestyrelsen henstiller 
til, at vi bemander de officielle flyvedage med to spilvagter. På dage hvor der er DGDA-flyvninger skal der 
planlægges med tre spilvagter. Bestyrelsen evaluerer denne ordning, inden den første spilvagtsplan 
udløber. Denne løsning kræver, at medlemmerne møder op til deres spilvagter. Dette bør nævnes til PFT-
gennemgangen. 

Herning Motorflyveklub har skrevet rundt til de øvrige klubber. De vil gerne tale om samarbejde for at 
reklamere for Herning Flyveplads. Kennet Nielsen deltager til deres præsentation. 
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Dan-Glide har svært ved at få svar fra Rotax ift. de problemer, som vi oplever med motoren. Morten 
Habekost overvejer, hvad næste træk skal være ift. Rotax. Jonas Wad Kragsø kontakter Jørgen Ø. Jørgensen 
for at høre, hvilken aftale der er med Dan-Glide ift. omkostningerne ved reparation af motoren. Der er tale 
om en reklamation på motoren. 

Kenneth Petersen stiller spørgsmålstegn vedr. bestyrelsens beslutning om, at X9 skal sendes til omlakering i 
den kommende sæson. Grundlaget for Kenneth Pedersens henvendelse: 

- Markedsværdi af X9 som den står nu, samt hvor mange år den kan flyve i sin nuværende stand 
- Markedsværdi på X9 med renoveret overflade 
- Timepris efter renovering 
- Finansiering af renovering på ca. 150.000 (KP estimat)  

Beslutningen er truffet ud fra den overbevisning, at bestyrelsen er ved at vende udviklingen. Om ganske 
kort tid udklækkes nye S-piloter, hvorfor vi får brug for to stk. Discus b. Ved indbetaling af medlemsgaver 
har vi de sidste to år få medlemsgaver til renovering af X9. X9 er med den nuværende stand nedskrevet til 
150.000 kr. excl. vogn og instrumentering. Thomas Grove har set en urenoveret Discus b fra 80’erne på 
segelflug.de til 35.000 € svarende til 260.000 kr. Kennet Nielsen svarer på Kenneth Petersens mail. 

Kenneth Petersen har henvendt sig til bestyrelsen. Han har bedt bestyrelsen om at læse korrektur på 
plaquetterne udarbejdet til 2021’s klubmesterskab. Efter lidt detektivarbejde har bestyrelsen konstateret, 
at Petersen ved en fejl er stavet Pedersen i stedet for Petersen. Bestyrelsen indkøber ikke nye plaquetter 
med den korrekte stavning. 

Næste møde afholdes d. 21. februar kl. 19:30 – 22:00 på TEAMS. 

For referat, 
Thomas Grove 
Sekretær 


