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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5 i Herning Svæveflyveklub 4. april 2022 19:30-22:00 

Deltagere 

 Jonas Wad Kragsø, formand 
 Bjarne Sørensen, næstformand 
 Kennet Nielsen, kasserer 
 Kim Kristensen 
 Thomas Grove 

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

Pkt. 2 Ind- og udmeldelser 

 Mathias Skærlund Aktiv ikke flyvende  aktiv elev pr. 15.03.2022 
 Rasmus Feldbak Aktiv  udmeldt pr. 30.05.2022 

Pkt. 3 Repræsentantskabsmøde 
Kennet Nielsen har deltaget til repræsentantskabsmødet. Han orienterer kort om mødet, hvor der både 
blev vendt Unionen og Forsikringsklubben. Generelt går det godt for DSvU med plus på bundlinjen. Der er 
en tendens til at de fly, som Forsikringsklubben dækker, bliver dyrere. Dette kan medføre, at præmierne 
kan stige i fremtiden. Det er vigtigt, at man fuldfører sine træningsflyvninger samt sikrer sig, at ens medical 
er gyldig. Derudover er det vigtigt at man har gyldige træningsflyvninger for at udføre sine rettigheder i 
certifikatet. Bjarne Sørensen skriver til Forsikringsklubben for at høre, hvordan vi skal kontrollere at piloter 
har gyldig medical.  

Pkt. 4 Ubrugte hytter på pladsen 
Der står ca. tre ubrugte hytter på hytteområdet. Hvordan sikrer vi os, at hytterne kan få nyt liv? I dag kan 
man være medlem ”AIF med hytte”. Bestyrelsen overvejer, hvilke tiltag man kan gøre for at imødekomme 
udfordringerne med hytterne. Bjarne Sørensen og Rasmus Møjbæk udarbejder et oplæg til brugen af 
hytterne. 

Pkt. 5 Udlån af hytte 
Ole Frøkjær har henvendt sig til bestyrelsen. Han vil høre, om en af hans kollegaer må overnatte i hans 
hytte under et kursus i Karup, da der ikke kan forventes indkvartering på Flyvestationen. Ifølge lokalplanen 
må hytterne kun anvendes i forbindelse med aktiviteter i klubben, ligesom bestyrelsen ikke finder det 
hensigtsmæssigt at give ikke-medlemmer adgang til klubhus, værksted og hangarer, som det ville kræve. 
Jonas Wad Kragsø kontakter Ole Frøkjær. 

Pkt. 6 Strømpriser for camping- og hytteområde samt el- og hybridbiler 
Strømpriser på camping- og hytteområde stiger fra sæsonstart til 3 kr. Opladning af el- og plug-in 
hybridbiler bil stiger ligeledes til 3 kr. fra d.d. 
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Pkt. 7 ZS benzin prispolitik 
Christin Nielsen har henvendt sig til bestyrelsen for at høre, hvordan vi regulerer timeprisen på ZS. Vi har 
handlet brændstof til ZS inden de store prisstigninger, som vi oplever for tiden. Det bliver administrativt 
tungt at regulere priserne, for hver gang at vi skal indkøbe brændstof. Bestyrelsen beslutter at hæve 
timeprisen med 45 kr. pr. 15. april – 1. juli. Herefter vurderer vi timeprisen igen. 

Pkt. 8 Forårslejr/aktiviteter uge 18 
Flere medlemmer har henvendt sig til Jonas Wad Kragsø, da de gerne vil vide om der er aktiviteter under 
forårslejren. Bjarne Sørensen udsender en meddelelse fra aktivitetsudvalget. Der arbejdes på at finde 
instruktører, således at der kan skoles. Jonas Wad Kragsø udsender meddelelsen via Conventus. 

Pkt. 9 Omgangstone 
Vi kommer på pladsen i vores fritid, hvorfor vi skal tale ordentligt til hinanden. Det sker af og til, at der er 
episoder klubmedlemmerne imellem. Bestyrelsen accepterer ikke, at man verbalt angriber hinanden. 
Oplever man dette opfordres man til at standse dette med det samme.   

Pkt. 10 Eventuelt 
 
Arbejdsweekend 
Der er indkaldt til arbejdsweekend midt i april. Vi skal huske at flyve hvis det er flyvevejr, som det plejer at 
være i april. Centret har lavet en prioriteret liste over ønsket arbejde. De påtænker at lave et årshjul. Ved 
aflyste flyvedage kan man lave nogle ting på listen. Centret ligger inde med en liste med, hvilke arbejder der 
prioriteres. 
 
Kontakt til PR- og rekrutteringsudvalget 
Vi er blevet gjort opmærksomme på, at ansvarsområdet til PR- og rekrutteringsudvalget ikke er udpeget. 
Thomas Grove vil varetage dette område. Kennet Nielsen kontakter Mogens Jensen for at få opdateret 
hjemmesiden. 
  
Startlistesystem 
Michael Fosgerau har henvendt sig til bestyrelsen. Det er muligt at rette i startlistesystemet ind til midnat, 
hvorfor der kan opstå fejl i flyenes journaler. Indtil nu har det været spilvagternes ansvar at føre 
logbøgerne. I fx PFG er det piloterne, som fører flyenes journaler. Bestyrelsen overvejer, om vi bør anvende 
samme praksis. Piloterne fører journaler, hvorefter spilvagterne kan kontrollere om journalerne passer med 
startlisten. Dette bør ikke omfatte VY/TG, som fortsat kan blive ført af spilvagten. Bjarne Sørensen sender 
en meddelelse rundt som flyvechef med flere punkter. 
 
Mailadresser 
I Centret har formanden og kassereren ikke en mailadresse. Kim Kristensen foreslår, at der bliver lavet 
lignende mailadresser til Centret. Jonas Wad Kragsø kontakter Mogens Jensen vedr. opsætning af 
mailadresser. Derudover ønsker Kim Kristensen, at henvendelser til bestyrelsen ikke havner i en privat mail 
indbakke, da man skal holde skidt og kanel adskilt. Det vil også gøre, at mailadresserne kan overdrages, når 
der skiftes ud i bestyrelsen. 
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Forsikring på passagerflyvninger 
Der er opstået en del uklarheder ift. forsikring og definitioner på kommercielle- og introduktionsflyvninger. 
Der tages kontakt til Peter Kjær, som i sin egenskab af jurist måske kan hjælpe os med at sikre vi kan 
gennemføre de introduktionsflyvninger som er formidlet gennem trediepart. 

Bestyrelsesarbejde 
Bjarne Sørensen har konstateret, at vi har mistet mange medlemmer på kort tid. Klubben er kommet dertil, 
hvor vi har nået en kritisk masse. Der bliver mere og mere arbejde til de medlemmer som er tilbage. Der er 
færre medlemmer til at holde flyene flyvende, vedligeholde pladsen bygninger mv. Vi er nødt til at kigge på, 
hvordan kontingentet, økonomi mv. er struktureret.  
Udvalgene skal være mere selvkørende, således at bestyrelsen ikke skal inddrages i alle beslutninger. 
Bestyrelsen skal hellere fokusere på at udvikle klubben. Bjarne Sørensen laver oplæg til opstart af 
bestyrelsens arbejde med en visionsplan, som skal sætte fokus på medlemstilgang og udvikling af klubben. 
Det forventes at dette projekt påbegyndes til efteråret. 
 

Næste møde afholdes d. 2. maj kl. 19:30 på TEAMS. 

For referat, 
Thomas Grove 
Sekretær 


