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

Referat:

Hovedbestyrelsesmøde nr. 8 (2017/2018) Ver.2

Mødedato:

Torsdag d. 22. februar 2018 kl 19:00 – 21:00

Mødested:

Telefonmøde

Deltagere:

HB:

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

Suppleanter:

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

Afbud fra:

Mads Leth

1. Velkomst (PE)
2. Gennemgang af DSvU HB aktionsliste
Aktionslisten gennemgået og opdateret.
3. Opdatering fra administrationen
3.1. Status Medlemsdatabase
Vi kan sende mails direkte til medlemmer, og der arbejdes på APIen som vil tillade klubbers med
egen database at arbejde direkte sammen med databasen.
Køreplan for 2018 skal revurderes.
3.2. Status nyt Regnskabssystem og fremtidig bogføring
Vi er stor set køreklare, mangler de sidste ting fra leverandøren, for at have 2017 regnskab og 2018
budget med i systemet. Debitor (medlems) databasen skal også integreres direkte. Vi forventer at
starte bogføring tidligt i marts måned.
3.3. Stillingsopslag, nedsættelse af ansættelsesudvalg
Alle stillingerne er opslået internt. Talenttræneren også gennem Jobindex og DIFs ekstranet.
3.4. Salg af Discus SU
Vi har modtaget et bud fra Aviator, som vil betale det vi forlanger. Det blev besluttet at sælge, PE
skriver udkast til kontrakt.
3.5. Henvendelser fra klubber og enkeltpersoner
3.5.1.

Aviator angående pris på og tegninger til hangar.
PE vil bede Erik Døssing svare.

3.5.2.

Invitation fra DULFU til at deltage i deres Repræsentantskabsmøde
OGA og JLH deltager. Vi indbyder samtidigt DULFU til vores repræsentantskabsmøde.

3.6. Efterretningssager
Intet at referere
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4. Økonomi (OGA)
4.1. Status
Det er for tidligt at se nogen tendens for 2018.
4.2. Ny server til DSvU
Det har længe været et ønske at udskifte serveren, både for at få mere kapacitet, men også for at
muliggøre at arbejde med vore data uden at være på kontoret. Vi undersøger i øjeblikket de tekniske
muligheder, herunder fordele og ulemper ved en fysisk kontra virtual server kapabilitet.
4.3. Ansøgning om investering i simulator
Det blev besluttet at bevilge 100.000kr til indkøb af en simulator baseret på et oplæg fra simulator
projektet. Formålet er blandt andet at udvikle formelle normer, således at simulatoren reelt kan bruges til uddannelse, men også til f.eks. FLYSIK og demonstration af svæveflyvning.
Simulatoren bliver installeret på en trailer, så den er nem at transportere rundt.
Projektet kigger samtidigt på andre løsninger, herunder brug af Virtual Reality.
Klubber som går med tanker om at anskaffe en simulator, kan kontakte projektet gennem JK.
5. Repræsentantskabsmøde
5.1. Klargøring af materiale til udsendelse
Materialet udsendes mandag d. 26/2
5.2. Valg
Der er fundet kandidater til alle ledige poster.
6. Nationalcenter (OGA)
6.1. Nyt fra AB
Det er aftalt med Billund Svæveflyveklub at de betaler standard takster for brug af Arnborg fra januar
2019.
Rekrutteringsudvalget har forespurgt om skiltningen på Arnborg kan gøres bedre.
6.2. Status hangar 3 byggeri
Beklædningen bliver billigere end forventet, til gengæld har det været nødvendigt at anlægge en
grusvej til byggeriet. Der forventes ikke overskridelser af budgettet.
7. FLYSIK (OGA)
7.1. Nyt fra FLYSIK udvalget
På basis af analyser af havarier i UK og Tyskland, har vi ændret procedurerne i forbindelse med spilstarter og signalering for mere eller mindre fart. FLYSIK udvalget vil dog revurdere de nye procedurer, og vil derfor tilbagekalde den udsendte procedure, og vende tilbage senere.
Peter Meilhede er nyt medlem af udvalget med ansvar for udvikling af et Safety Management System.
8. Konkurrence, Sport og Talentarbejde (ML)
8.1. Informationer og aktioner fra Elite- og Talentudvalget
Udvalget er i gang med at gennemgå materialet til det kommende IGC møde.
9. Materiel (ML)
9.1. Nyt fra Materiel udvalget
Udvalget arbejder med proceduren for import af udenlandske fly.
Minimumsalder for spilkørsel skal diskuteres i udvalget. Der er blevet påpeget nogle forhold som måske vil gøre dette vanskeligt.
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HB har fået en rykker fra en klub, som har ansøgt om at få godkendt en ARS. Materieludvalget bliver
bedt om at kigge på sagen snarest.
10. Uddannelse og Flyveaktivitet (JLH)
10.1.

Udarbejdelse af e-lærings teori

Vi venter med at fortsætte dette til Lars Pagh er tilbage.
10.2.

Digitalisering af S-prøve

Vi har et bud på en platform som bruges af uddannelsesinstitutioner, og som måske kan godkendes
af TBBST til afholdelse af S-teori prøver. Vi kontakter TBBST med forslaget.
10.3.

Kunstflyvningsudvalg

Oplæg til procedurer udarbejdet og skal sendes til TBBST til godkendelse.
11. Fastholdelse og Breddeidræt (BK)
11.1.

Seminar for klubtrænere

Afholdes d. 23-24/2 i Middelfart. Der er 20 tilmeldte. Formålet er at etablere et netværk mellem klubtrænerne, samt at udvikle fælles værktøjer.
11.2.

Juniorlejr

Juniorlejren arrangeres i år af Nordsjællands Flyveklub, og afholdes i Kr. Himmelfarts weekenden.
Indbydelsen er på vej ud til klubberne.
12. Rekruttering (MLH)
12.1.

Nyt fra Rekrutteringsudvalget

Udvalget holdt møde på Arnborg d. 17-18/2 for at prioritere opgaverne og komme i gang med de
vigtigste ting.
Alle klubber vil bluive bedt om at udpege en kontaktpersoner til udvalget.
Der afholder Åbent Hus for Kvinder d. 16/6
National introweekend for unge piloter bliver d. 18-19/8, samme weekend som Nordisk Svæveflyvedag.
12.2.

Brug af booking platformer til introduktionsflyvninger

Vi kan godt bruge eksterne platforme til introduktion til svæveflyvning, men vi skal sikre at vi sigter
præcist mod introduktion til sporten.
13. Luftrum (OGA)
Intet at referere.
14. Kommunikations området (PE)
14.1.

Status fra Kommunikationsudvalget

Intet at referere
15. Eksterne organisationer
15.1.

DIF (PE)

DIFs bestyrelse er inviteret af Dansk Hanggliding og Paragliding Union, Dansk Faldskærms Union og
DSvU til at komme og prøve de forskellige former for luftsport i juni måned. Mere senere.
Vi skal have fornyet vores label som Grøn Sport. PE er i kontakt med DIF.
15.2.

Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) (PE/ML)

Der afholdes formandsmøde i KDA lørdag d. 24/2 PE deltager.
15.3.

FAI/IGC (PE)
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Det årlige IGC møde afholdes d. 2-3/3 i Freudenstadt. Klaus Vang er forhindret i at deltage. Mogens
Hansen og PE deltager for DSvU.
15.4.

European Gliding Union/Europe Air Sports (OGA)

EGU møde afholdes i Paris d. 24/2. ODA og ML deltager.
15.5.

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (TBBST) (PE)

Møde om Special Operations d. 23/2. JLH deltager for DSvU.
15.6.

Europe Air Sports (EAS) (PE)

Intet at referere.
15.7.

Friluftsrådet (BK)

Intet at referere.
15.8.

Nordisk samarbejde (PE)

Det kommende nummer er det første trykket i Estland. Det bliver spændende at se kvaliteten. Prisen
er 10-12.000 kr billigere pr. nummer.
16. Eventuelt (PE)
Intet at referere.
17. Næste møder
Lørdag d. 10/3 kl. 10:00, Repræsentantskabsmøde 2018
Torsdag d. 5/4 2018, HB møde nr. 1 - Kolding
Torsdag d 17/5 2018, HB møde nr. 2 - SKYPE
Torsdag d. 5/4 2018, HB møde nr. 3 - Kolding
Torsdag d. 17/5 2018, HB møde nr. 4 - SKYPE
Torsdag d. 21/6 2018, HB møde nr. 5 - Kolding
Torsdag d. 23/8 2018, HB møde nr. 6 - Kolding
Torsdag d. 27/9 2018, HB møde nr. 7 - SKYPE
Lørdag d. 10/11 2018, HB møde nr. 8 - Kolding
Torsdag d. 13/12 2018, HB møde nr. 9 - Arnborg (med personale)
Torsdag d. 24/1 2019, HB møde nr. 10 – Kolding
Torsdag d. 21/2 2019, HB møde nr. 11 – SKYPE
Lørdag d. 9/3 kl. 10:00, Repræsentantskabsmøde 2019

