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

Referat:

Hovedbestyrelsesmøde nr. 9 (2018/2019)

Mødedato:

Torsdag d. 21. februar 2019 kl 19:00 – 21:00

Mødested:

GoTo Meeting (on-line).

Deltagere:

HB:

Peter Eriksen (PE)
Jørgen Legind-Hansen (JLH)
Jørgen Korsgaard (JK)
Morten Bennick (MB)

Suppleant:

Claus Elmeros (CE)

ADM:

Lars Agesen Pagh (LAP)

Afbud fra Mads Leth (ML), som var på vej til EGU møde.
1. Velkomst (PE)
2. Opdatering fra administrationen (LAP)
2.1. Videreudvikling af Medlemsdatabase og økonomisystem.
- Afventer pt. udtrækket som Malou (og Geert) skal bruge ifbm. analyser etc.
- LAP er i gang med ”tilmeldingsmodul” med tilknyttet betalingsmulighed sammen med Foreningsadministration. Opgaven har høj prioritet.
- Materielkontrollantmodul er d.d. online for ADM, sm tester/kontrollerer, inden det bliver synligt
for medlemmerne/materielkontrollanterne på deres login.
- Vi er i proces med at lukke medlemmerne ind i systemet. Det tages løbende og klubvis, da vi
gerne vil sikre at supporten i Foreningsadministration ikke overbelastes ved at alle lukkes ind på
en gang.
2.2. Nyt kassesystem
Systemet er sat i drift, dog mangler opstilling af selvbetjeningsenheden med billetsystem til flyslæb
og spilstarter opsætning og opstilling ved briefinglokalet.
2.3. Henvendelser fra klubber og enkeltpersoner
2.3.1. Sjællandsklubmøde d. 5/3
MHB, JLH, LAP, Malou og Ole deltager. (Ole er på Sjælland til møde med TBST i forvejen)
2.4. Administration generelt.
Vi skal se på flere opgaver til Annette. Vi har talt om hjemmesiden, UHB-opdateringer.
DM forberedelser etc. Afregninger for internationalekonkurrencer etc.
2.5. Forberedelse til repræsentantskabsmødet, herunder pokaler.
Indbydelse er sendt ud.
Årsrapport og beretning udsendes til klubber og offentliggøres på hjemmesiden snarest.
LAP tager sig af registreringerne ift. stemmeret etc.
Ulrik Eilert har sagt ok til at være dirigent. LAP sikre materialer til ham.
3. Økonomi (JLH)
3.1. Årsrapport 2018
Endelig udgave, indeholdende også revisionspåtegning fra ekstern revisor er færdiggjort d.d. Vi afventer beretningens færdiggørelse og udsender begge samlet til klubberne og får dem på hjemmesiden, samt sender dokumenterne via nyhedsbrev til medlemmerne.
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3.2. Opdateret budget 2019
IAB
4. Nationalcenter (MB)
4.1. Nyt fra AB
IAB
4.2. Ny LS-8, herunder udstyr og fremtidig vedligeholdelse
- Flyet er ankommet til centeret. Ejerskifteregistrering i Holland, men bliver på hollandsk register til
slut sæson. Muligt at der skal nyt variometer (LX8000?). MB taler med Bent om det.
- Trailer er under afregistrering. Bent må hjælpe hermed. (indregistringsværksted i Nr. Snede +
Danglide)
4.3. SCAS
Søren Grum og Johnny R. Jensen tager sig af slæbeaktiviteten igen i år. De er i gang med forberedelserne til sæson. MB kontakter dem om ekstra fly til DM.
5. Konkurrence, Sport og Talentarbejde (MB)
5.1. Nyt fra E&T udvalget
ET møde 20-02-2019. Mulig deltagelse i Baltic Cup diskuteret. Åben konkurrence som ”alle” kan deltage i. Som generel regel udsendes alle invitationer til åbne konkurrencer i udlandet via nyhedsbrev
og på hjemmesiden.
ET-udvalget arbejder på ”kodeks” (værdisæt) for pilote,r der udsendes til EM og VM mhp at sikre, at
vi hjælper hinanden og arbejder fælles for de danske farver. Forrang for evt. DSvU-sponsoraftaler er
en del af kodekset, ligeledes holdlederens kompetencer som DSvU’s ”udsendte”.
Aftalen skal underskrives af nationalholdspiloter inden deltagelse i EM og VM.
Talentcentre. Der arbejdes på Arnborg samt en sjællandsk klub. Vi tager diskussionen med på Sjællandsmødet. Hvad forventer vi af et talentcenter? - se klub-meddelelse fra sidste år.
Tilmeldingssiden til DM er klar. Indbydelsen udsendes til medlemmerne, Facebook samt alm. unionsmeddelelsen.
6. Uddannelse og Flyveaktivitet (JLH)
6.1. Status DTO, herunder konvertering af certifikater og instruktørbeviser.
DTO’en er godkendt pr. 01/03, efter et godt arbejde fra vores Head Of Training Ole Gellert Andersen.
De udvalgte konverteringsklubber har alle været i gennem vores efteruddannelse og informationer
om de kommende EASA regler.
I samarbejde med TBST har vi besluttet at det planlagte HI kursus konverteres til et EASA FI(S) kursus, til afholdelse i august 2019.
7. Fastholdelse og Breddeidræt (JK)
7.1. Status på det strategiske arbejde
Aktivitetsplan fra november indeholder datoer – som dog ikke er gået videre til vores officielle kalender.
Dette har givet uheldigt data-overlap ift. instruktørkursus. En ny rutine for dette vigtige arbejde skal findes.
Der arbejdes på klubtrænerarrangement.
Juniorlejr, i påsken. Vejle har tilbudt sig. Herning og Silkeborg har vist interesse med havde forbehold ift.
instruktører. Lejren afholdes derfor i Vejle.
Termikliga - Det er et krav at vi kommer i gang fra april.
8. Rekruttering (JK)
8.1. Status på det strategiske arbejde
Møde den 8. februar.
- Vejle, Viborg og ØSF arrangerer Flygirl
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10. august introdag
Introuge

Den eksterne hjemmeside er ligeledes diskuteret. Måske skal vi arbejde på et mere moderne design.
I samme forbindelse er hjemmesiden for SweDaNor drøftet. Der er betalt for opdateringen for 2019,
men vi skal gerne undgå situationer, hvor vi skal betale for drift af hjemmesider. I det hele taget skal
vores deltagelse i SweDaNor genovervejes.
9. FLYSIK (CE)
9.1. Nyt fra FLYSIK udvalget
Beta-udgave af indberetningssystem er distribueret mellem FLYSIK-udvalgets medlemmer. Medlemmerne
tester videre.
10. Materiel (ML)
10.1.
Nyt fra Materieludvalget
IAB
11. Luftrum
IAB
12. Kommunikationsområdet (PE)
Der arbejdes på podcast. Der er ”professionel hjælp” her indledningsvist.
Tidsplan? Kan det benyttes til lidt PR arbejde i øvrigt?
Vi tager stilling, når vi kender reaktionerne på den første.
13. Eksterne organisationer
13.1.
DIF (PE)
IAB
13.2.

Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) (PE/ML)
IAB

13.3.

FAI/IGC (PE)
Mogens Hansen deltager som delegeret i IGC Plenary, som afholdes i Istanbul d. 8-9 marts.
Øjvind Frank deltager som alternate. PE deltager for egen regning.

13.4.

European Gliding Union/Europe Air Sports (OGA)
IAB. Steen B. Poulsen fra DHPU deltager i årsmødet for KDA.

13.5.

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) (PE)
IAB

13.6.

Friluftsrådet (MB)
Generalforsamling i foråret. DIF stiller med kandidat til formandsposten, Niels Chr. Levin, som
vi støtter.

13.7.

Nordisk samarbejde (PE)
IAB

14. Næste møder
Lørdag d. 16/3 kl. 10:00, Repræsentantskabsmøde 2019
15. Eventuelt

