DANSK SVÆVEFLYVER UNION
TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Referat:

Hovedbestyrelsesmøde nr. 3 (2017/2018)

Mødedato:

Onsdag d. 18. maj 2017 kl 17:30

Mødested:

Hotel Saxildhus, Banegårdspladsen 1, 6000 Kolding

Deltagere:

HB:

Peter Eriksen (PE)
Mads Leth (ML)
Ole G. Andersen (OGA)
Bent Karlsson (BK) - AFBUD
Jørgen Legind-Hansen (JLH)

Suppleanter:

Marie-Louise Portefee Hansen (MLH)
Jørgen Korsgaard (JK)

ADM:

Lars Agesen-Pagh (LAP)

1. Velkomst (PE)
2. Gennemgang af DSvU HB aktionsliste (PE)
3. Generelle emner (LAP)
3.1. Tilbagemelding fra eksterne møder
3.1.1. DFU – MedlemsDB
Se 4.2.
3.1.2. DIF E-Læringsplatform:
14 forbund har i 1½ år arbejdet på E-læringssystem til både E-læring og kursusmateriale. Pris
12.500 kr. + 4.000 årligt. Deadline for tilmelding til 2. runde er 1. August.
Platformen vil kunne rumme både DSvU-kurser, Klubbers evt. kurser, og adgang til undervisningsmateriale etc. Mange muligheder for anvendelse.
HB beslutter at vi investerer i platformen. LAP underskriver kontrakt.
3.1.3. Facebookmøde i DIF (i forlængelse af andet møde i DIF samme dag)
Interessant møde om do’s and don’ts ift. facebook. Deltagelse af LAP og Birgitte Ørskov (PRansvarlig til kvinde VM)
3.2. Ny udvalgsstruktur
Indkaldelse til fælles møde for alle udvalg i efteråret. Drøftelse af evt. ny udvalgsstruktur, Konsekvenser af strategiaftalerne med DIF; opgaver og økonomi.
Vi satser på at afholde fællesmødet på Arnborg d 10 september. Invitationer udsendes direkte til alle
medlemmer af DSvU udvalg.
4. Opdatering fra administrationen (LAP)
4.1. Opdatering UHB – generel status af UHB
Gruppe 500 er færdig til offentliggørelse (OGA)
Gruppe 208 – ikke den rigtige udgave på hjemmesiden. De sidste navne rettes, og en ny version
publiceres.
Gruppe 600 – indsendes til TBBST til godkendelse.
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4.2. Aftale af medlemsdatabase
På årsmødet i DIF havde vi en god samtale med Dennis Werenskiold, formand for Faldskærmsunionen. Dennis forklarede at man i DFU nu var kommet godt i gang med deres medlemsdatabase. Samtidigt hermed var arbejdet med DSvU’s medlemsdatabase udsat på ubestemt tid. Det blev derfor aftalt at DSvU kunne se på DFU’s database og evt. købe sig ind i denne.
LAP har i forlængelse af årsmødet har en samtale med DFU’s udvikler af deres medlemsdatabase.
Deres platform er bygget op omkring standardprogrammer og en tilpasning til DSvU forhold vurderes
at være en overkommelig opgave. Mulighed for at dele arbejdet op i 2 tempi, således at vi hurtigt
kommer i gang med medlemsregistrering på den nye platform. Efterfølgende kan flere funktioner og
områder tilføjes.
LAP og JLH tager møde med udvikleren i juli, og hvis alt falder på plads med økonomien kan databasens grundlæggende dele være klar ultimo september.
4.3. Henvendelser fra klubber og enkeltpersoner
Enkelte klubber har henvendt sig angående de netop udbetalte tilskud til nye S-certifikater. Tilskuddet, som udbetales til de klubber som indsender nye ansøgninger om S-certifikater, krediteres på
kontingentopkrævningen til klubberne (kvartalsvist)
Tilskuddet er på 2.500 kr. på ny ansøgning om udstedelse af S-certifikat samt gratis adgang til efterårets svæveflyverkonference for de pågældende nye S-piloter. (værdi ca. 500 kr.)
LAP udsender supplerende unionsmeddelelse snarest muligt.
4.4. Efterretningssager
Intet at berette.
5. Økonomi (OGA)
5.1. Status på drift
OGA gennemgik i hovedtræk den rundsendte økonomiske status pr. 30. april
Kloaksagen er skilt ud af regnskabet indtil vi ved mere. Ejendomsskatten, som havde en uforholdsmæssig stor stigning grundet den ændrede lokalplan for svæveflyvecenteret, er påklaget i januar,
men indledningsvist betalt. SKAT har meddelt at beløbet reguleres ned igen, dog er der først udløb af
klagefrist 29. maj. 2017.
5.2. Status på investeringer.
Tilbud på garage er på plads til god pris og inden for det fastlagte budget.
Byggeansøgning er indsendt til Herning Kommune.
6. Nationalcenter (OGA)
6.1. Nyt fra AB
6.2. Afslutning af klagesag vedr. hyttegrund
Parterne har indgået en mindelig aftale uden HBs mellemkomst. Sagen er afsluttet.
6.3. Investeringer
6.3.1. Spilgarage
Ansøgning om byggetilladelse er indsendt.
6.3.2. Hangar 3 projekt
AB arbejder på revideret tilbud.
6.3.3. Herning Vand – ”kloaksagen”
Advokaten har igen skrevet til formanden for Herning Vand. Der har været en lignende sag i
Vordingborg Kommune, som vi følger.
7. FLYSIK (OGA)
Intet at berette
8. Konkurrence, Sport og Talentarbejde (ML)
8.1. Informationer og aktioner fra KU
DM starter i næste uge.
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8.2. Færdiggørelse af DIF strategiaftale
Strategispor tilpasses med de sidste ændringer og økonomiske tal.
9. Materiel (ML)
Det er indkaldt til møde i udvalget i uge 24.
10. Uddannelse og Flyveaktivitet (JLH)
10.1.
8.33 radioer – status
- Svenske klubber har lavet en aftale om bevaring af svæveflyvefrekvenser uden udskiftning af radioer. Vi undersøger om noget lignende er muligt i Danmark.
- Man skal fortsat planlægge efter en udskiftning, og det er usikkert om vi får støtte.
10.2.
Henvendelse fra TBST angående fornyelse af LAPL-S og SPL certifikater
- OGA har skrevet udkast til svar til TBST samt information til klubber og instruktører.
10.3.
Helbredsgodkendelse – henvendelse fra medlem.
- Vi undre os over forløbet. Lægen havde holdning til hvorvidt LAPL medical var acceptabelt eller
ej. Vi ønsker at drøfte sagen med TBST ved næste unionsmøde.
10.4.
Afholdte og planlagte kurser
Fi kursus – Godt kursus. Alle bestod.
10.5.
Fremtidens kurser.
Instruktørgruppen har påbegyndt snak om strukturen fremover, herunder pædagogik etc. Kursusmuligheder etc., både ift. lærergruppen og aspiranterne.
11. Breddeidræt (BK)
11.1.
Færdiggørelse af DIF strategiaftale
11.2.
Samarbejdsaftale med Termikligaen
- DSvU har indgået en aftale med termikligaen som sikrer en fortsat udvikling af tekniske elementer og konkurrenceformer. Aftalen indebærer også at Termikligaen overgår til DSvU, hvis den
ikke længere kan bestå som selvstændig organisation. Termikligaen er et vigtigt element i Unionens strategi på Breddeidrætsområdet.
11.3.
Henvendelse fra Aviator ang. materiale til strækflyvningsuddannelse
- Materiale er modtaget og delt med Aviator. materialet vil indgå i fremtidens ”værktøjskasse”.
12. Fastholdelse og Rekruttering (BK)
12.1.
Færdiggørelse af DIF strategiaftale
Udkast rundsendt.
12.2.
Åbent hus kvinder (MLH)
- God mødeaktivitet.
- Herning, Slaglille .. og muligvis en 3. klub.
- Vi vil gerne have flere kvinder med i afviklingen.
- Aktive på facebook under gruppenavnet ”Flygirl Denmark”
12.3.
Rookie konference
Intet at berette
12.4.
Svæveflyvekonference
NB: Nye S-certifikat-ansøgere i 2017 inviteres ”gratis” med som led i klubtilskuddet.
13. Luftrum (OGA)
Intet at berette.
14. Kommunikations området (PE)
14.1.
Kommunikations seminar med DIF
- Afviklet på Arnborg. Behov for udvalgsseminar tydeliggjort.
Behov for ”værktøjskasse” diskuteret. Noget samlet materiale med gode råd til alt fra klubledelse, PR, Pressemeddelelser, etc.
14.2.

PR under kommende konkurrencer.
MLH spørger til planen for DM og SAC, hvor der er lidt usikkerhed.
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15. Eksterne organisationer
15.1.
DIF (PE)
15.1.1. DIFs årsmøde.
Intet at bemærke
15.1.2. E-sports Dialogmøde.
DSvU medvirker med stand, sammen med MSF’s simulator. Condor-Danmark medvirker til afviklingen af det tekniske. Der flyves konkurrence under mødet. (Tim, LAP og pilot fra MSF)
LAP deltager og forklarer vores form for E-sport.
15.2.
Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) (PE)
15.2.1. Økonomi og strukturudvalg
- Der arbejdes nu konstruktivt. Debatten er god.
15.3.
-

FAI/IGC (PE)
Intet at berette

15.4.
-

European Gliding Union/Europe Air Sports (PE)
Intet at berette

15.5.
Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (TBST)
15.5.1. Forberedelse af Unionsmøde
Bør planlægges til umiddelbart efter sommerferien. Emner omkring dels Læger, dels gebyrer
generelt.
15.6.
-

Europe Air Sports (EAS) (PE)
Intet at berette

15.7.
-

Friluftsrådet (BK)
Intet at berette

15.8.
Nordisk samarbejde (PE)
Møde i Finland første weekend i september.
LAP og JK deltager samtidigt i bestyrelsesmøde i Nordic Gliding Aps
Ansvar for vedligehold af Svedanor-hjemmesiden bør diskuteres igen.
16. Næste møder – oplæg (PE)
Tirsdag d. 20/6 kl. 18:00, HB møde nr. 4, Kolding (bemærk ny dato!)
Torsdag d. 10/8 kl. 19:00, HB møde nr. 5, SKYPE
Torsdag d. 14/9 kl. 18:00, HB møde nr. 6, Kolding
Lørdag d. 14/10 kl. 10:00, HB møde nr. 7, Arnborg (med personale)
Torsdag d. 16/11 kl. 19:00, HB møde nr. 8, SKYPE
Torsdag d. 14/12 kl. 18:00, HB møde nr. 9, Kolding
Torsdag d. 11/1 kl. 19:00, HB møde nr. 10, SKYPE
Torsdag d. 8/2 kl. 18:00, HB møde nr. 11, Kolding
Lørdag d. 10/3 kl. 10:00, Repræsentantskabsmøde
17. Eventuelt (PE)
Intet at berette

