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

Referat:

Hovedbestyrelsesmøde nr. 4 (2017/2018)

Mødedato:

Tirsdag d. 20. juni 2017 kl. 18:00

Mødested:

Torvehallerne, Fiskergade, 7100 Vejle

Deltagere:

HB:

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

Suppleanter:

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

ADM:

Lars Agesen-Pagh (LAP)

1. Velkomst
2. Gennemgang af DSvU HB aktionsliste
3. Generelle emner
3.1.
Tilbagemelding fra eksterne møder
Dialogmøde med E-Sport Danmark. JLH og LAP.
3.2.
Ny udvalgsstruktur, fastsættelse af dato og program.
Møde for alle udvalg og alle udvalgsmedlemmer. Fællesmøde på Arnborg.
Gennemgang af DIF’s strategiske akser. Forberedelse kunne være en gennemgang af eksisterende
opgaver og kommissorier, hvor de findes i udvalgene, således at opgaver ikke falder ned mellem 2
stole. Potentielle nye medlemmer af udvalg, og nøglepersoner i projekter, inviteres med.
Dato bliver 10. september. PE laver udkast til invitation og oplæg til program etc.
3.3.

Centerchefens opsigelse
Vi har modtaget opsigelse pr. 31/7-2017. Der er aftalt, at ferie og overarbejde skal afvikles i videst
muligt omfang, hvilket i praksis betyder at JÆO er stoppet pr. 12. juni.
Vi kommunikerer opsigelsen ud til klubberne via hjemmesiden. Der er truffet aftale med en af de lokale på centeret ift. at dække opgaverne ind.
HB vil sammen med AB tage en diskussion om en afløser, og/eller en evt. ændret stillingsbeskrivelse.
Da der samtidigt er flere opgaver i spil i forhold til strategiaftalerne med DIF, kan der diskuteres flere
opgaver fordelt på flere stillinger. I princippet op til 3 deltidsstillinger inden for områder som centerdrift, talenttræner, materiel/CAMO/operationel konsulent.

4. Opdatering fra administrationen
4.1.
Opdatering UHB
Der kommer ændringer i UHB208 fra materieludvalget, Grp600 er stort set klar, Arbejde på grp. 500
indledes snarest.
4.2.
Medlemsdatabase
Aftalt møde med Jens Pedersen – LAP og JLH deltager. 3. juli 2017 (Aarhus)
DSvU aftaler betaling direkte med Jens Pedersen, gerne i form af en rammeaftale over flere år, hvor
betalingen følger udviklingen.
4.3.
Henvendelser fra klubber og enkeltpersoner.
_____________________________________________________________________________________________________________________
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4.3.1. Aviator vedr. ikke flyvende medlemmer.
Henvendelsen vedr. personer, der gerne vil være i klubben af sociale årsager og meget gerne vil
have opgaver - konkret med at føre spil – men reglerne i UHB tillader det ikke.
Skal vi have en medlemskategori, hvor vi åbner for medlemmer, der ikke flyver, men således at
disse bliver medlem af DSvU, og DIF, men ikke KDA og ikke modtager af Nordic Gliding.
HB vil se på en vedtægtsændring og arbejder på et forslag til repræsentantskabsmødet.
4.3.2. Lindtorp. Har forespurgt til muligheder for klubudviklingsforløb, dog med henblik på deres
plads som helhed, dvs. med interessenterne for alle de forbund, der er repræsenteret på pladsen. LAP har tilbudt at deltage i fællesmøde på Lindtorp Flyvecenter 15-06-17, hvilket man dog
ikke har følt sig klar til pt. Vi afventer mulig tilbagevenden fra klubben.
4.3.3. Viborg. PE deltog i medlemsmøde d. 16/9. God og spændende snak om klubbens udvikling.
Samtale om perspektivplan og strategiaftalerne. Der blev til en god snak om fremtiden.
4.3.4. Midtsjælland. PE deltog i bestyrelsesmøde d. 19/6. Gennemgik Unionens Perspektivplan og
diskuterede, hvordan dette kunne kædes sammen med klubbens fremtidige udvikling.
4.3.5. Herning Svk. har anmodet om hjælp til oprettelse af midlertidig Acro-kasse nord for Herning
flyveplads til brug under deres sommerlejr i uge 29. LAP er i kontakt med TBST herom. Se også
Pkt. 10.5.
4.4.

Efterretningssager.
Intet at berette.

5. Økonomi
5.1.
Status på drift.
OGA gennemgik i korte vendinger den økonomiske stilling. Der er ikke umiddelbart uventede indtægter eller udgifter. Halvårsresultatet medtages til næste HB-møde.
5.2.
Status på investeringer.
Se Pkt. 6.3
6. Nationalcenter
6.1.
Nyt fra AB
Der er en god og aktiv dialog i AB. Intet at referere.
6.2.
Herning Vand
Intet at berette, sagen afventer udspil.
6.3.
Investeringer
6.3.1. Spilgarage
Byggetilladelse er modtaget fra kommunen.
Byggemøde fredag d. 23. juni 2017. Gumme og Søren Grum vil, med reference til AB, varetage
det praktiske.
6.3.2. Hangar 3 projekt
Der kigges nærmere på projektet efter sommeren.
Plan: Byggeri opstart tidligt 2018 til ibrugtagning marts 2018
6.3.3. Traktor til græsslåning
7. FLYSIK
7.1.
Henvendelse fra formanden for FLYSIK udvalget ang. udvalgets rolle
Udvalget har behov for præcisering af skillelinjer ift. bl.a. CFI og havarigruppen.
En del af problemstillingen er, at der ikke pr. automatik kommer materiale/kopi af anmeldelser etc.
retur til DSvU i forbindelse med, at man indrapporterer havarier. Dette kræver konkret anmodning
herom, og dette overses nok ofte i forbindelse med ind-telefonering.
Vi har i Unionen et stort behov for, at vi får tilbagerapporteringer fra alle hændelser og havarier hurtigt. Dette er vigtigt for FLYSIK arbejdet.
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Vi vil forsøge at få en aftale med Havarikommissionen om, at vi skal have kopi af alt der indrapporteres. Der er ikke behov for personfølsomme data.
8. Konkurrence, Sport og Talentarbejde
8.1.
Informationer og aktioner fra KU
8.2.
Tilbagemelding fra DM
Afventer rapporten fra Ulrik Eilert.
8.3.
Udenlandske statsborgeres deltagelse på nationalholdet.
Hvad er vores holdning hertil?
Borgere fra andre EU-regler kan normalt deltage efter at have boet i et andet EU land i 3 år, hvis de
har dansk sportslicens. Hvad gør vi med statsborgere fra andre lande?
Regler undersøges med DIF. (ML og LAP)
8.4.
Individuelle sponsoraftaler
KU har modtaget et spørgsmål angående individuelle sponsoraftaler og brug af logoer på unionens
officielle uniform.
HBs holdning er følgende:
Nationalholdspiloter må gerne lave individuelle aftaler om sponsorering. Individuelle sponsorer skal
dog respektere og må ikke være i konflikt med sponsorer, som unionen eventuelt måtte have. Kun
firmaer, der har sponsoraftaler direkte med DSvU, kan få deres logo på den officielle uniform, som
deltagerne bærer under f.eks. indmarch og afslutning. Individuelle sponsorers logoer kan bæres af
pilot og hjælpere uden for de formelle arrangementer og kan være på fly og transportvogne.
9. Materiel
9.1.
Møde i materiel udvalget.
Godt første møde. Enighed om, at der har været for få møder. Der kommer nok en mindre udskiftning i udvalget. Der er enkelte potentielle emner i sigte.
Mange gode emner diskuteret. Referat er på vej.
9.2.

Henvendelse fra medlem vedr. ændring/forlængelse af pakketerminer på faldskærme.
Materieludvalget ser på sagen til næste møde.

10. Uddannelse og Flyveaktivitet
10.1.
8.33 radioer – status
Der er en mulighed for, at fristen for implementering udsættes 1 eller 2 år. Vi afventer tilbagemelding fra Eurocontrol.
Samtidigt kører ”tilskudssagen”. Alle flyejere, der ønsker at søge om støtte, anmodes om at registrere
sig på AOPAs hjemmeside http://www.aopa.eu/home under ”Refunds for 833 upgrade”.
LAP udfærdiger klubmeddelelse.
Sagen flyttes til materieludvalget.
10.2.
Henvendelse fra TBBST angående fornyelse af LAPL-S og SPL certifikater.
Udkast til materiale er indsendt. UHB forslag er lavet af OGA. Vi meddeler TBST, at det skal betragtes som den officielle tilbagemelding / opfølgning. (JLH - Hastesag)
10.3.
Afholdte og planlagte kurser.
HI kursus er i gang. 9 deltagere. Det ser lovende ud for alle elever. Vi forventer afslutning fredag.
Med henblik for kursusafvikling fra 2018 og frem hører vi gerne fra medlemmer, som kunne bidrage
til undervisningen på fremtidige kurser.
10.4.
Muligheder for formelt samarbejde mellem uddannelsesudvalg i hhv. DULFU og DSvU
Emnet har været drøftet på seneste bestyrelsesmøde i DULFU d. 21/5-17. DULFU ser gerne et samarbejde mellem de 2 udvalg – med respekt for deres respektive selvstændighed.
10.5.
Kunstflyvningsområder
TBBST har uformelt givet udtryk for, at der kan oprettes kunstflyvningsområder ned til 500’ AGL til
brug under arrangementer og træning arrangeret af DSvU. For at komme videre, skal vi have nedsat
et kunstflyvningsudvalg, som kan tage sig af opgaven. PE er i kontakt med Herning, som vil prøve at
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samle medlemmer til et udvalg. Herefter skal de flyvepladser, der skal have en kunstflyvningsområde, kontaktes.
10.6.
Godkendelse af S-kontrollant.
Lars Heskjær godkendes som S-kontrollant.
10.7.
Nordsjællands Svæveflyveklub’s indberetning af pilot/medlem til TBBST
PE gennemgik sagen for HB. Der er konstateret ”anormaliteter” i logbogen, og sagen indberettes til
TBBST. HB har ingen kommentarer til sagen.
11. Breddeidræt
11.1.
Samarbejdsaftale med Termikligaen
Aftale forelægger, og der er enighed om den strategi termikligaen for den fremtidige udvikling.
12. Fastholdelse og Rekruttering
12.1.
Åbent hus kvinder
Gruppen er godt i gang. MLH er tovholder. Drejebog laves til fremtidigt brug. Bl.a. med konkrete planer for dagen i de klubber, der afvikler arrangementet.
12.2.
Rookie konference
Kalendersat til 18.-20. august på Arnborg, men der mangler tovholder grundet frafald i breddeudvalget. Det vurderes, at vi ikke kan nå en gennemførelse rent praktisk i år. Vigtigst at resurserne i år
bruges på svæveflyvekonferencen. LAP fjerne arrangementet fra kalenderen i 2017
12.3.
Svæveflyvekonference 11. – 12. november
3 mulige lokationer pt.
12.4.
Nordisk Svæveflyvedag.
LAP laver klubmeddelelse. Vi laver arrangementet som sidste år, dvs. med annoncering via Facebook
for klubber som arrangere noget på dagen, samt en nationalkampagne.
12.5.
Henvendelse fra Blidstrup Efterskole
Skolen tilbyder med støtte fra Morsø svæveflyvning som fag. Vi støtter gerne og vil høre mere om
forløbet på efterskolen med håb om, at det kan bidrage til materiale, som DSvU udfærdiger.
12.6.
Henvendelse af Børne- og ungdomsforvaltningen i Vejle kommune.
Interesse for materiale til undervisningsbrug.
12.7.
Projektansættelse – undervisningsmateriale.
Mulighed for projektansættelse af person, der skal fabrikere undervisningsmateriale til skoler/efterskoler blev drøftet. Andre forbund har materiale der kan inspirere (se bl.a. Softball) JK og BK
følger op.
13. Luftrum
EGU luftrumsseminar 25/11 2017 i Paris. OGA koordinerer med luftrumsudvalget. Tilmelding skal foretages snarest.
14. Kommunikations området
14.1.
Status fra Kommunikationsudvalget
Oplæg til kommissorium afventes.
15. Eksterne organisationer
15.1.
DIF
Vi afventer godkendelse af strategiaftaler i september.
15.2.
Kongelig Dansk Aeroklub (KDA)
15.2.1. Økonomi og strukturudvalg
Konkret er der en sag omkring en lejeaftale, som KDA har indgået med Aeropartner. Det hævdes, at
lejemålet er uopsigeligt til 2033. Vi betragter dette som en obstruktion af vore ønsker om modernisering af KDA og tvivler på kontraktens gyldighed, da den tilsyneladende ikke er baseret på en bestyrelsesbeslutning.
Repræsentantskabsmøde i KDA er 17. september.
15.3.
FAI/IGC
Intet af berette.
15.4.
European Gliding Union/Europe Air Sports
Intet at berette.
15.5.
Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (TBST)
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15.5.1. Emner til Unionsmøde
PE sende mail vedr. emner. Vi har selv emner fra tidligere.
15.6.
Europe Air Sports (EAS)
Intet af berette.
15.7.
Friluftsrådet
Shelters til vandrere på svæveflyvepladser? Er det muligt? Er der støtte/hjælp af hente. BK
15.8.
Nordisk samarbejde
Nordisk møde i Finland primo september. JK, LAP og JLH eller OGA deltager. BK er i Finland i forvejen og undersøger mulig deltagelse.
JLH taler med rejse-arrangør.
16. Næste møder
Torsdag d. 10/8 kl. 19:00, HB møde nr. 5, SKYPE eller Kolding
Torsdag d. 14/9 kl. 18:00, HB møde nr. 6, Kolding
Lørdag d. 14/10 kl. 10:00, HB møde nr. 7, Kolding
Torsdag d. 16/11 kl. 19:00, HB møde nr. 8, SKYPE
Torsdag d. 14/12 kl. 18:00, HB møde nr. 9, Arnborg (med personale)
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)
Easebooking.com – Medtages på næste HB-møde. Kan eventuelt benyttes som central booking af introduktion til svæveflyvning.

