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

Referat:

Hovedbestyrelsesmøde nr. 6 (2019/2020)

Mødedato:

Torsdag d. 26. september 2019 kl. 19:00 – 21:00

Mødested:

GoTo Meeting (LAP organiserer)

Deltagere:

HB:

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

Suppleanter:

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

ADM:

Lars Agesen-Pagh (LAP)

1. Velkomst (PE)
2. Opdatering fra administrationen (LAP)
2.1. Henvendelser fra klubber og enkeltpersoner
2.1.1. Indstilling til DSvUs Guldnål.
Behandlet og godkendt. Navn publiceres senere.
2.2. Administration generelt.
Bevillig til projekt fra DIF, som skal undersøge hvorfor der er relativt få kvinder i vores sport. Projektet bliver i samarbejde med Dansk Faldskærms Union og Dansk Hanggliding og Paragliding Union.
DIF bevilger cirka 175.000kr, der er kun få omkostninger til DSvU. Kick-off-møde mand. D. 7. oktober.
Ole har travlt, og det er aftalt at han arbejder mere hjemmefra. Malou overtager skrivebordet mere i
hverdagen.
2.3. Effektivitet/manglende færdiggørelse af opgaver.
Initieret af mail fra JK om opgaver han er presset med, samt en udsending af invitation til konferencen som er lidt sent ude, om end den dog har været varslet og har været i kalender. Som noget nyt
betales der ved tilmelding via medlemslogin til Foreningsadministration.
Diplomansøgningerne er endeligt gjort elektroniske. Også det tog lidt tid, da regler og retningslinjer
skulle opdateres og afstemmes med FAIs Sporting Code.
3. Økonomi (JLH)
3.1. Status 2019
Økonomi gennemgået og forventningen p.t. er et overskud. Er der ting der med fornuft kan gennemføres allerede nu, og ikke vente til 2020? LAP undersøger ift. AB.
Vi skal have bedre materiale til vores skoleprojekt. Det undersøges også om det kan iværksættes i
år.
3.2. Forberedelse af budget 2020
Proces er igangsat og der er allerede modtaget skemaer fra flere udvalg. Budgettet bliver præsenteret på Formandsmødet i november måned.
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4. Nationalcenter (GC)
4.1. Nyt fra AB
Møde i sidste uge. Referat er online.
4.2. Planlægning og reservation af 2020 aktiviteter.
Alt det vi kender til er i kalenderen allerede og der er booket fly og hytter. Efter budgetmøde kommer
der lidt mere kalendergymnastik.
5. Uddannelse og Flyveaktivitet (JLH)
5.1. Udarbejdelse af teorikompendier og efteruddannelse af lærere.
Kompendier til vinterens teori er undervejs. Flere er lagt online allerede.
5.2. ”Surt opstød” fra instruktør.
Vi har modtaget et surt opstød fra en instruktør. Unionen gør det så lempeligt som vi kan ift. de regler der er eksisterer. Reglerne er ikke unionens opfindelse, men fælles regler fra EU, derfor er det
ikke acceptabelt at sure opstød går ud over Unionens medarbejdere.
5.3. Passagerflyvning
Aktiviteter som f.eks. ”Du glemmer det aldrig” vil nok blive problematisk ift. økonomien i det. Reglerne ER blevet skærpet rigtig meget i ”The Gliding Rulebook”. Vi gennemgår reglerne på formandsmødet, og opfordrer kraftigt klubberne til at respektere reglerne. (OGA/LAP)
5.4. Udarbejdelse af spørgsmål og samarbejde med andre unioner.
Samarbejder gerne om spørgsmål med andre unioner, men der er tvivl om hvor meget samarbejde vi
reelt må have. Problemstillingen er deling af spørgsmål. Kommende møde i TBBST afklarer det forhåbentligt. Også prøveplatform skal diskuteres. Der er aftalt møde med TBST i slutningen af oktober,
hvor PE, JLH og OGA deltager.
5.5. Etablering af uddannelse til radiocertifikat
Også her har der været ”forskelligt rettede” udmeldinger. Under DTO’en undervises der også til radiocertifikat. Sprogtesten bliver fælles for DULFO og DSvU – og forhåbentligt ender det med at vi efter en periode også kan afholde praktisk prøve.
5.6. Nye regler for flyvning i EASA-svævefly i Danmark.
Reglerne foreskriver at man blot skal anmelde anvendelsen til TBST, der skal ikke som tidligere ansøges om det. Det virker ikke som om TBST helt har forstået hvad EASA skriver. (OGA)
6. Konkurrence, Sport og Talentarbejde (MB/CE)
6.1. Nyt fra E&T udvalget
Møde 27. september på Arnborg.
6.2. Tilbagemelding fra internationale konkurrencer 2019.
Enkelte tilbagemeldinger er i hus. Samlet overblik kommer snarest.
Der er også modtaget tilbagemeldinger fra DM og SAC som ET-udvalget vil se på.
6.3. Eventuelt bud på afholdelse af Junior VM på Arnborg i 2023.
Frist 30. september på ”intension to bid” Vi er bekendt med et andet bud pt.
ET har det på dagsordenen i morgen. HB bakker enstemmigt op herom.
6.4. Ny Sjællandsrepræsentant i E&T udvalget mangler.
Vi spørger evt. på Sjællandsmødet.
6.5. Nordisk Junior afholdes under SAC i 2020.
Vi vil samtidigt invitere andre landes juniorer, så vi kan skabe en international junior konkurrence.
6.6. DM-uge.
Kan man forestille sig en konkurrence der kan afvikles under DIFs DM-uge. Første gang i Aalborg
Kommune i 2021. E&T udvalget bedes overveje.
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6.7. Rekordlisten
Der arbejde på en online liste. (LAP tjekker word-udgaven af UHB 725.. samt info omkring det sidste
der er kommet.)
7. Fastholdelse og Breddeidræt (JK)
7.1. Status på strategisk arbejde.
Klubtrænerseminar 4.0 – program er lavet. Husk at se på UHB-grupperne også.
7.2. Juniorlejr 2020
Juniorlejr 2020 afholdes på Kaldred. Information er på vej ud gennem Nyhedsbrev.
7.3. Resultat af ”exit-undersøgelse”
LAP sender til HB i den kommende uge. Skal gennemgås på Formandsmødet.
7.4. Kontakt til udenlandske organisationer om on-line konkurrencer
Hvad er status? Vi har talt med OLC, uden den store succes. Der ses på alternativer.
OLC ville være ”det letteste”.
8. Rekruttering (JK)
8.1. Status Strategisk arbejde
Vejle gennemførte skoleprojekt, som var en stor succes. Modellen er den som vi fra DSvU’s side vil
forfølge. Vejle kommer også på konferencen (og på formandsmøde ift. det organisatoriske)
8.2. Færdiggørelse af rekrutteringsarbejde til skoler
Forlængelse af 8.1. Vi ser på opgradering af materialet med udg. pkt. i materialet fra Vejle, og investerer eventuelt penge i færdiggørelsen.
8.3. Samarbejde med Flyvevåbnet.
Vi presser på for en skriftlig aftale. Vi synes det halter lidt fra FLVs side
9. FLYSIK (CE)
9.1. Nyt fra FLYSIK udvalget.
Indarbejdelse af SMS i UHB.
Udvalget vil gerne have en mere ”central” plads på (se links til den enkelske i mail i sidste uge) Vi ser
på mulighederne med Kim Jakobsen, gerne som et sub-domæne på dsvu.dk med direkte adgang fra
forsiden. Peter Mejlhede kan drøfte videre med Kim om det praktiske.
10. Materiel (ML)
10.1.
Videreudvikling af vores CAMO
Strategien for det fremtidige materielområde er diskuteret på møde med repræsentanter fra udvalget.
Materielkontrollanter skal fornyes senest 1. oktober. LAP laver sidste kontrol.
CAMO overgår til at blive en CAO (Eftersyn af faldskærme er konkret ikke med. Annex II kommer nok
ikke med i CAO)
Vi vil se på bedre IT-løsninger, som kan reducere det manuelle arbejde.
Der skal ses på fremtidens kurser for opretholdelse af rettigheder og uddannelse.
11. Luftrum
11.1.
Etablering af Luftrumsudvalg
ML er ved at undersøge mulige emner, vi har et tilsagn.
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12. Kommunikations området (MB)
E-flyvedag afviklet på Kaldred og blev en temmelig stor succes. Vi fik en del medie-opmærksomhed. 3400 mennesker kom omkring pladsen i løbet af dagen. ”Teknikfolk” bliver lokket til.
Arrangementet tåler en gentagelse næste år – Ligger der også en strategi i det?
Ulrik Friis stopper i kommunikationsudvalget. Vi skal have fundet en/flere nye til at hjælpe.
13. Eksterne organisationer
13.1.
Nordisk samarbejde (CE)
13.1.1. Tilbagemelding fra Nordisk Møde
Godt møde – bl.a. med visionssnak.
Nordisk Junior som en del af SAC i 2020.
Næste møde på Arnborg i 2020, og gerne med flyvedag fredag i DaSK-fly. (4. – 6. september
2020)
13.1.2. Generalforsamling i NG Aps.
Claus Elmeros indtræder i bestyrelsen og LAP indtræder som direktør.
Vi går elektronisk fra 2021. I 2020 udkommer NG fysisk 4 gange.
Der etableres en Nordic Gliding Portal, som skal indeholde NG Magazine, men også news feed
fra unionerne, let adgang til IGC og andre relevante kilder, hvorfor også at nye personer i kommunikationsudvalget bliver spillere ift. NG-portalen.
13.2.
DIF (PE)
13.2.1. Ansøgning til DIFs Initiativpulje om studie: ”Kvinder i svæveflyvning”
Projektet er godkendt. LAP har styr på lønsammensætningen til Perle, som ansætte til projekter
pr. 1. oktober og de følgende 6 måneder. Projektet er i udgangspunktet omkostningsneutralt for
DSvU, dog vil der komme lidt ressourcetræk på Malou og lidt omkostninger til mødedeltagelse
for DSvU.
13.3.
Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) (PE/ML)
13.3.1. Repræsentantskabsmøde 29/9, herunder vedtægtsændringer
Vi støtter forslaget til nye vedtægter. PE, ML og JLH deltager.
13.4.
FAI/IGC (PE)
13.4.1. Den økonomiske situation i FAI.
FAI er i store økonomiske problemer, primært på grund af store udviklingsprojekter, som ikke
har ført til resultater. Vi følger op gennem IGC. KDA tager også sagen op i samarbejde med de
andre Unioner.
13.4.2. Eventuel afholdelse af IGC møde 2021 i Danmark.
Forslag om at overskud fra salget af KDA-huset kan benyttes til at unionerne aktiviteter som
styrker dansk luftsport, herunder at afholde internationale møder (bl.a. IGC-møde) eller internationale konkurrencer i Danmark.
13.5.
European Gliding Union/Europe Air Sports (ML)
Møde i Danmark 22. februar i 2020.
13.6.
Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) (PE)
Der afholdes møde i slutningen af oktober vedr. DTO.
13.7.
Friluftsrådet (MB)
IAB
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14. Næste møder
Onsdag d. 30/10 kl 16:00, Budget møde – Odense - Scandic
Søndag d. 10/11 kl 09:00, Formandsmøde, Trinity, Snoghøj
Torsdag d. 12/12 kl 14:00, Arnborg (julefrokost med personale)
Torsdag d. 16/1 kl 19:00, Online
Torsdag d. 13/2 kl 18:00, Odense
Lørdag d. 14/3 kl 10:00 Repræsentantskabsmøde, Fyn
15. Eventuelt
IAB

