DANSK SVÆVEFLYVER UNION

TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Dagsorden:

Hovedbestyrelsesmøde nr. 1 (2019/2020)

Mødedato:

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

Mødested:

GoTo Meeting. LAP har organiseret mødet

Deltagere:

HB:

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

Suppleant:

Claus Elmeros (CE) - Afbud
Glenn Carstensen (GC)

ADM:

Lars Agesen-Pagh (LAP)

1. Velkomst (PE)
2. Konstituering
Nedenstående er et forslag til konstituering:
Formand: Peter Eriksen (valgt)
Næstformand og Materiel: Mads Leth
Kasserer samt Uddannelse og operationer: Jørgen Legind-Hansen
Fastholdelse og rekruttering: Jørgen Korsgaard
Talent og Elite: Morten Bennick
Fordeling af ansvarsområder, som svarer til den tidligere organisering, fastholdes.
3. Fordeling af ansvarsområder
Udover områderne ovenfor, skal vi have følgende ansvarsområder fordelt:
Nationalcenter/Arnborg Bestyrelse – Glenn Carstensen
FLYSIK – Claus Elmeros
Luftrum – t.b.d.
Kommunikation – Morten Bennick
Danmark Idrætsforbund – Peter Eriksen
Kongelig Dansk Aeroklub – Peter Eriksen og Mads Leth
FAI/IGC – Peter Eriksen
TBST – Jørgen Legind og Mads Leth
Friluftsrådet – Morten Bennick
Nordisk samarbejde – Claus Elmeros inkl. bestyrelsespost i Nordic Gliding Aps.
4. Aktioner fra repræsentantskabsmødet
Et fredeligt repræsentantskabsmøde. Enkelte sager kræver opfølgning.
En umiddelbar accept af vores politik og den økonomi vi har udstukket.
Vi afventer referatet fra mødet.
_____________________________________________________________________________________________________________________
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- 25. Forsikringsklubbens generalforsamling.
Vi har fået henvendelser fra medlemmer i forlængelse af mødet, som er bekymret for personsammenfald
mellem Forsikringsklubbens nye administrator og Forsikringsmæglerne.
Peter Eriksen tager fat i vores HB-kontakt, Lars Sverre Rasmussen. HB drøfter sagen på et kommende HBmøde.
HB indsendte et forslag omhandlende, at udbetalinger fra forsikringsklubben fordrer at skader også er indberettet til DSvU/FLYSIK-udvalget, blev ikke behandlet på mødet. Der var åbenbart usikkerhed om HB reelt støttede forslaget, hvilket vi er uforstående overfor.
6. Hovedopgaver for det kommende år
DTO’en indførelse.
Part-M Light – herunder mulig ny digital platform og mulig papir-rationalisering.
Skolematerialer – Det er kompendier på vej (JK og Jens Trabolt) Elektronisk løsning er at foretrække.
Strategiarbejdet med DIF - Punkter der halter skal indhentes.
7. Opdatering fra administrationen (LAP)
7.1. Videreudvikling af Medlemsdatabase og økonomisystem, herunder involvering af klubber.
LAP samler mindre gruppe sammen med Foreningsadministration, for at sikre at de løsninger der
vælges også fungerer for klubberne. Fokus på ind- og udmeldelse af medlemmer.
7.2. Nyt kassesystem
Vi har haft system til test. Betjeningsdelen på kontoret vil kunne fungere fint. Selvbetjeningsdelen
haltede. De lover bod og bedring ift. billetter til flyslæb og spilstart, samt bedre integration med MobilePay
LAP taler med leverandøren igen. Hvis de kan love at selvbetjeningsdelen kommer til at virke, tager
vi det i drift.
7.3. Henvendelser fra klubber og enkeltpersoner
7.3.1. FFF, henvendelse vedr. slæb med frøen på Arnborg. I forlængelse af Sjællandsmødet. Udmeldingen fra AB og HB er at det er DSvU’s piloter der slæber på Arnborg.
Det blev besluttet at DSvU vil give et tilskud til de høje uddannelsesslæb (A10) i forbindelse med
klublejre på Nationalcenteret over min. 3 dage. Tilskud på 50% ved fremsendelse af kopi logbog. LAP udarbejder udkast til Klubmeddelelse.
7.4. Administration generelt
Intet at referere.
8. Økonomi (JLH)
IAB
9. Nationalcenter (MB)
9.1. Nyt fra AB
Intet at referere
9.2. Ny LS-8, herunder udstyr og fremtidig vedligeholdelse.
Der skal nyt variometer i KL. MB og GC finder en løsning. Der checkes op på ejerskifte af fly og trailer
10. Konkurrence, Sport og Talentarbejde (MB)
10.1.
Nyt fra E&T udvalget
IAB
11. Uddannelse og Flyveaktivitet (JLH)
11.1.
Sprogtest

- 3DSvU bliver egen ”sprogskole”. Men KDA’s del er umiddelbart lukket, men forsøges holdt åben i nogle
måneder. PE følger op sammen med OGA
11.2.
SCAS vedrørende slæbekontrollant.
Nye regler løser det. JLH kontakter Johnny.
11.3.
Examinor møde
Afviklet på Arnborg. Et godt møde. Vi skal bruge 2019 som test-år for nogle af vores procedurer.
11.4.
Efteruddannelse af instruktører
Efteruddannelse af instruktører 30. marts dato på Arnborg og på DTU d. 6. april.
11.5.
FI-kursus 11. – 18. maj på Arnborg
P.t. overtegnet, men det vil fungere med de nuværende tilmeldinger.
12. Fastholdelse og Breddeidræt (JK)
12.1.
Klubtrænerseminar V3
”Kick-start” af klubtrænerne. Søndag d. 24. marts på Fyn. 12 tilmeldte d.d.
12.2.
Juniorlejr
Vejle meldte sig. Tak for det.
Der er d.d. 21 tilmeldte.
13. Rekruttering (JK)
13.1.
E-sporten og Forsvaret.
En del opmærksomhed i dagens medier. Kan vi gennem vores samarbejde med forsvaret ”hoppe”
med på vognen? PE følger op med vores kontakt til forsvaret
13.2.
Flygirl
Vejle, Viborg og ØSF afholder arrangementerne.
14. FLYSIK (CE)
IAB
15. Materiel (ML)
Der ønskes et ”generationsskifte” og foryngelse af udvalget. Vi hører gerne fra flere yngre kræfter. Udvalget har enkelte emner i kikkerten.
16. Luftrum
IAB
17. Kommunikations området (PE)
IAB
18. Eksterne organisationer
18.1.
DIF (PE)
PE deltager d. 3. april i topleder møde i DGI byen.
18.2.

Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) (PE/ML)
PE tager ”sag” vedr. sprogassorordningen.

18.3.

FAI/IGC (PE)
IGC møde for 14 dage siden. Kvinde-VM gik til Spanien. Efter møde var der ”afskedsreception”
for Mogens Hansen.
Der kommer artikel i Nordic Gliding om mødet.

18.4.

European Gliding Union/Europe Air Sports (ML)
Årsmøde. En gennemgang af beretningen.
Lidt forsinkelser på materielområdet med Part-M Light.
Årsmøde 2020 afholdes i København d. 22/2.

- 418.5.

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

18.6.

Friluftsrådet (MB)
DIF-bestyrelsesmedlem Niels Chr. Levin stiller op som kandidat til formandsposten - og vi støtter hans valg.

18.7.

Nordisk samarbejde (PE)
Mail fra Robert Danevid ang. SweDaNor og NG - vedrørende også bladets format og mulige digitale fremtid. HB er ikke parat til på nuværende at tage stilling hertil, hverken digitalisering og
tilhørende hjemmesiden. Til september-mødet skal vi være klar med holdning.
Regning for opdatering af SweDaNor.org tager LAP videre til Michael Roslund (Nordic Gliding
Secratary) Modregning i kontingent ikke mulig at det er besluttet at der ikke skal betales kontingent i 2019.

19. Forslag til mødekalender
LAP undersøger muligheder for evt. at afholde møder i Odense da der nu er flere deltagere fra Sjælland
end tidligere og en bedre fordeling af ”køretid” kunne være på sin plads.
Torsdag d. 25/4 kl 18:00, Kolding
Torsdag d. 23/5 kl 19:00, On-line
Torsdag d. 20/6 kl 18:00, Kolding
Torsdag d. 22/8 kl 18:00, Kolding
Torsdag d. 26/9 kl 19:00, On-line
Lørdag d. 9/11 kl 10:00, Arnborg (budget møde)
Torsdag d. 12/12 kl 14:00, Arnborg (julefrokost med personale)
Torsdag d. 16/1 kl 19:00, On-line
Torsdag d. 13/2 kl 18:00, Kolding
Lørdag d. 14/3 kl. 10:00, Repræsentantskabsmøde 2020 (Ejby)
20. Eventuelt
Vi har fået henvendelser fra klubber omkring placeringer af repræsentantskabsmøder, herunder flytningen
mellem Fyn og Sjælland. En mere fast placering på Fyn blev diskuteret. Under alle omstændigheder afholdes mødet på Fyn i 2020.

