
Den Selvejende Institution Herning Svæveflyvecenter 

Skinderholmvej 7, 7400 Herning 

 

Referat af bestyrelsesmøde 1, torsdag den 31. marts 2022 kl 19:00 
 

Mødt:  

 Kim Kristensen 

 Rasmus Møjbæk  

 Claus Jensen 

 Michael Jensen 

 Jacob Bøgelund Lassen 

 

Pkt. 1 - Bestyrelsen konstituering 

Konstitueringen blev som følgende;  

Formand: Rasmus Møjbæk 

Kasserer: Jacob Bøgelund Lassen 

Øvrige medlemmer: Kim Kristensen, Claus Jensen, og Michael Jensen  

 

Der blev forslået at der skal være mailadresser til formanden og kasseren, så der ikke bliver brugt 

private mails i forbindelse med regninger og hændelser til bestyrelsen. På denne måde sikre man en 

nemmere overlevering til nye bestyrelsesmedlemmer.  

 

Pkt. 2 - Opdatering på lejekontrakt/samarbejdsaftale med Herning lufthavn S/I 

Vores hytte område har tilhørt Herning lufthavn. Dette var en fejl og det bliver nu rettet, hvor vi er i 

gang med at lave en ny lejekontrakt med Herning lufthavn. Denne lejekontrakt vil løbe til 2045 med 

0 kr. i leje. I den forbindelse er vi også ved at udarbejde en samarbejdsaftale mellem Herning 

lufthavn og Herning Svæveflyvecenter. Her får vi nedskrevet hvem der har ansvar for hvilke 

områder i forbindelse med vedligeholdelse på flyvepladsen. Dertil er det et ønske at flyvelederen fra 

Herning lufthavn kontroller vores græs bane, når han alligevel skal syne asfaltbanen.  

 

Pkt. 3 - Opdatering på tag udskiftning  

Der er sket en ændring i materialevalget fra stål til eternit, da der ikke kunne ydes garanti på 

stålplader uden et undertag. Det vil blive alt for dyrt at få lavet undertag, og med eternit-løsningen 

får vi det ca. 20.000 kr. billigere med en pris på 365.000 kr. Med det nye tilbud vil der også blive 

lavet Stern, som var noget vi selv skulle have stået for i det gamle tilbud.  

Arbejdet på hangar 1, 2 og materielhangaren går i gang tirsdag d 5/4 og forventes at tage 3 uger. 

Der bliver ikke lavet ovenlysvinduer i de nye tage, så allerede nu overvejer vi muligheder for mere 

belysning med censor i de 3 hangarer som får skiftet tag. 

Taget på ZS’s hangar er blevet udskiftet, og ZS står nu i dens hangar igen.  

 

Pkt. 4 - Arbejdsweekend 23 og 24 april   

Følgende er en prioriteret rækkefølge af hvad der skal laves, alt efter hvad vejret tillader 

 

1. Udvendig maling af udestue  



Den Selvejende Institution Herning Svæveflyvecenter 

Skinderholmvej 7, 7400 Herning 

 

2. Oprydning af materielhangar 

3. Oprydning i skov (efter den seneste storm) 

4. Maling af bænke 

5. Hovedrengøring i klubhus + vaske vinduer  

6. Maling af gangen i klubhuset - evt. toiletter og bad 

7. Der skal lægges fliser ved ZS’s taxivej, så det bliver synligt hvor man skal køre 

 

Hertil skal opgaverne uddelegeres til nogle som bliver formand på projekterne.  

 

 

 

Referent: Jacob Bøgelund Lassen 


