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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 8 i Herning Svæveflyveklub 22. juni 2022 19:30-21:00 

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 Flyflåden, oplæg til medlemsmøde 

Hvad ønsker medlemmerne i den fremtidige flyflåde? Vi har 15-18 elever som er på nippet til at gå solo. 

Spørgsmålet er, om vi har behov for to Discus’ser. Vi har stor overkapacitet på flyflåden som det ser ud nu. 

Bestyrelsen skal handle rettidigt, særligt nu hvor priserne på brugte svævefly er høje.  

Alle bestyrelsesmedlemmer kommer med deres forslag til flyflåden til næste bestyrelsesmøde. Vi drøfter 

flyflåden efter medlemsmødet. 

Pkt. 3 Midlertidig bopæl på Skinderholm 

Kommunen har henvendt sig, da de gerne vil have bekræftet, at et medlem har rykket fast bopæl på 

Skinderholm. Det er ikke muligt at have fast bopæl på Skinderholm jf. reglerne/gældende lokalplan. Kennet 

Nielsen vender svarer medlemmet.  

Pkt. 4 Eventuelt 

Brændstofpriser 

Vi har tidligere reguleret ZS grundet de stigende energipriser. Siden reguleringen er benzinpriserne steget 

med 3 kr. Dette svarer til en stigning på 45 kr./tacho jf. gældende takstregulativ. Prisen pr. tachotime stiger 

dermed for 45 kr./tacho de næste to måneder. 

Udgifterne til diesel er ligeledes steget. Bestyrelsen hæver derfor prisen fra 50 kr./start til 60 kr./start pr. 1. 

juli til udgangen af sæsonen.  

Udgiften til flyslæb forbliver uændret, da vi får refusion på brændstoffet anvendt til flyslæb.  

Kassereren sender en meddelelse ud via Conventus til orientering af medlemmerne. 

Udgift til instruktørkursus 

En instruktøraspirant har henvendt sig, da han vil høre, om klubben ikke bør dække træning inden 

instruktørkurset. Fortræning til instruktørkursus kræver 20 starter samt flyleje. Bestyrelsen henstiller til, at 

klubben betaler for træningsflyvningerne. Beslutningen gælder for medlemmer, som har været på 

instruktørkursus i 2022. 

Næste møde afholdes d. 6. juli kl. 19:00 – 21:00 på Skinderholm. 
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For referat, 

Thomas Grove 

Sekretær 


