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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3 i Herning Svæveflyveklub 21. februar 2022 kl. 19:00-22:00 

Deltagere 

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

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

Pkt. 2 Ind- og udmeldelser 

 Anders Møjbæk   Indmeldt som passiv pr. 01.03.2022 

Pkt. 3 Gennemgang af økonomi og balance 
Vi har ca. et likviditetsoverskud 330.000 kr./år. Dette hjælper til at vi kan afdrage banklånet til 
udskiftningen af tagkonstruktionerne. Bertel Spejlborg ser ikke nogen udfordringer ved dette. Der skal dog 
ikke mange skader til førend, at likviditeten kan blive påvirket negativ. Det kan fx være to gange selvrisiko 
på 25.000,00 kr. stk. 
Indbetaling af gaver fra medlemmerne er ikke anført i det udsendte regnskab. Medlemsgaverne er først 
blevet godkendt i januar 2022, hvorfor det først vil fremgå af næste regnskab. 

Pkt. 4 Forberedelse til generalforsamlingen 
Kurt Thybo har indvilliget til at være dirigent. Bestyrelsen drøfter forskellige emner til bestyrelsesarbejdet. 
Vi ligger op til, at der næste år skal laves en vedtægtsændring, således at indkaldelsen til generalforsamling 
ikke skal offentliggøres i enp dagtidende.  

Pkt. 5 Modelflyvekonkurrence 2022 
Modelflyveklubben har meddelt, at deres mesterskab desværre bliver aflyst. Dette betyder, at vi ikke bliver 
nødt til at flyve fra et andet sted i Pinsen. Pladsen ville have været lukket under deres arrangement.  

Pkt. 6 Lejekontrakten med Herning Kommune 
Rasmus Møjbæk har kontakt med parterne. Udfordringen med lejekontrakten ser ud til at blive løst. 

Pkt. 7 Gæsteflyvninger 2022 
Bestyrelsen er blevet bekendt med, at DGDA-flyvninger bl.a. kræver en medical class 2 samt der er en 
aldersbegrænsning for piloten. Bestyrelsen har haft en dialog med Unionen for at få et klart svar. Dette for 
at sikre lovhjemmel. I stedet for DGDA flyvninger kan vi foretage dem som introduktionsflyvninger.  
Bertel Spejlborg kontakter forsikringen for at høre, hvordan vi er sikret ved et uheld med en passager. 
Dette blot for at være helt sikker. Introduktionsflyvninger lemper på reglerne. Birgitte Ørskov arbejder på 
en tekst, som vi kan ligge op på hjemmesiden under ”Introduktionstur”.  
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Pkt. 8 Aktiv ferie 
Herning Kommune har inviteret os til at deltage i aktivferie for børn i sommerferien. Aktiviteterne er for 
børn og unge i 0. – 10. klasse. Det er muligt at sætte forskellige krav til deltager som fx alder, antal etc. 
Arrangementet kan være en enkelt dag eller løber over flere dage. Bjarne Sørensen tager den med til 
næstkommende instruktørmøde. 

Pkt. 9 Nyhedsbrev fra nuværende bestyrelse 
Kennet Nielsen har fremsendt et udkast til et nyhedsbrev til den øvrige bestyrelse. Bertel Spejlborg sender 
til medlemmerne inden generalforsamlingen. 

Pkt. 10 Eventuelt 
Ole Korsholm har kontaktet et trykkeri, da han er ved at være på slutglid med jubilæumsbog. Trykkeriet er 
vendt tilbage med lidt forskellige priser afhængig af oplag. Bestyrelsen henstiller til, at vi laver et oplag på 
100 stk. Kennet Nielsen, kontakter Ole Korsholm for det videre forløb. 
Herning Flyveplads er ved at etablere deres eget tankanlæg. Dette betyder, at deres literpris vil stige med 2 
kr./liter. Vores eget tankanlæg er ikke tidssvarende. Det vil være en stor udskrivning, at lave vores eget 
tidssvarende tankanlæg. For at forsøge at få hævet flyvetimer på ZS, nedsættes tachoprisen forsøgsvis til kr. 
625,- /tachotime. Opnår man rabatten vil timeprisen pr. tacho være 568,- 

Næste møde afholdes kort tid efter generalforsamlingen. 

For referat, 
Thomas Grove 
Sekretær 


