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

Referat:

Hovedbestyrelsesmøde nr. 7 (2019/2020)

Mødedato:

Onsdag d. 30. oktober 2019 kl 16:00 – 21:30

Mødested:

Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense

Deltagere:

HB:

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

Suppleanter:

Claus Elmeros (CE)
Glenn Carstensen (GC)

ADM:

Lars Agesen-Pagh (LAP)

1. Velkomst (PE)
2. Budget 2020
2.1. Status 2019
Status gennemgået, ingen væsentlige ændringer i forhold til sidste møde. Vi forventer at komme ud
af 2019 med et resultat tæt på nul (se også pkt. 2.2).
2.2. Beslutning om eventuelle ekstraordinære drift opgaver i 2019
En liste med nødvendig vedligeholdelse og udskiftninger, f.eks. af Unionens faldskærme, som alle er
over 20 år gamle, blev gennemgået. Vi tager hul på listen, og indkøber den første faldskærm i 2019,
2 i 2020 og 2 i 2021.
2.3. Gennemgang af budgetoplæg udarbejdet af JLH og LAP og justeringer
Budgettet blev gennemgået og alle omkostninger evalueret. En række mindre og større besparelser
blev besluttet. Vi ønsker fortsat at fokusere på fastholdelse og rekruttering, hvorfor der skabes plads
til en fortsættelse af stillingen som Udviklingskonsulent i hele 2020.
Budget oplægget gennemgås på Formandsmødet.
3. Opdatering fra administrationen (LAP)
3.1. Henvendelser fra klubber og enkeltpersoner.
IAB
3.2. Administration generelt.
IAB
3.3. Gaveordning.
Der er udsendt nyhedsbrev til alle medlemmer omkring gaveordning 2019. Givere af min. 200 kr.
tæller med i den samlede mængde. Gaveerklæringer kan hentes på unionens hjemmeside.
Dette er også et punkt på konferencen og formandsmødet
4. Nationalcenter (GC)
4.1. Nyt fra AB.
IAB
4.2. Tilbud på hangargulv og forplads.
Drøftet under Budgetgennemgang. Medtages som investering i 2020.
4.3. Planlægning og reservation af 2020 aktiviteter.
Alt er umiddelbart booket ind og reserveret.
5. Uddannelse og Flyveaktivitet (JLH)
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5.1. Udarbejdelse af teorikompendier og efteruddannelse af lærere
Vi når at udarbejde alle kompendier inden årsskiftet gennem en målrettet indsats fra de involverede.
Efteruddannelse af lærere er under planlægning.
Vi følger UHB GRP. 904 som den er nu. Efter teorisæson samler vi sammen på ændringsforslag etc.
5.2. Udarbejdelse af spørgsmål og samarbejde med andre unioner.
Godt samarbejde med DULFU og Ballonunionen. Spørgsmålsdatabasen kan ikke umiddelbart deles
mellem os alle.
Teoriprøver på engelsk er TBST ikke klar til, men vi igangsætter oversættelse af alle spørgsmål til
engelsk.
5.3. Etablering af uddannelse til radiocertifikat.
Sverre Eplov er i gang.
6. Konkurrence, Sport og Talentarbejde (MB/CE)
6.1. Nyt fra E&T udvalget
- Nationalhold 2020 er på plads. Nationalholdssamling en af de kommende weekender med overnatning på Arnborg og deltagelse af idrætspsykolog.
- JWGC 2023 bud er i proces. (PE – SunAir: LAP - Herning Kommune)
- MB er i gang med fornyelse af proces for rekordansøgninger.
- Man leder efter repræsentant fra Sjælland til udvalget.
- Man vil nok se på udvalgets kommissorium.
- Der arbejdes på kommunikationskoncept ift. nationalhold.
- Udvalget ønsker adgang til GoTo Meeting, hvilket arrangeres af CE og LAP
7. Fastholdelse og Breddeidræt (JK)
7.1. Status på strategisk arbejde.
- Plan for 2020 er lavet.
- Strækflyvningskursus 2019 aflyst. Nok et for sent arrangement.
- Klubtrænerseminar aflyst grundet få tilmeldte. Det planlægges arrangement i februar. Vi undersøger hvorfor der var så lille en tilslutning, og spørger på Formandsmødet hvad vi kan gøre.
- JK ser på ”funktionsbeskrivelse/forventninger” til klubtræner – til LAP.
- Opdatering af UHB grp. 712 … Evt. blot link til hjemmesiden?
7.2. Svæveflyvekonference og Formandsmøde
Opdateret program udsendes asap. – inkl. deltagerliste.
8. Rekruttering (JK)
8.1. Status Strategisk arbejde
Fælles intro-dag i foråret. Oplæg til dag under formandsmødet. Primo juni? Fælles markedsføring.
8.2. Færdiggørelse af rekrutteringsarbejde til skoler
JK arbejder på materiale, vi ser to muligheder, men materialet skal være relativt begrænset i omfang.
8.3. Speeddating med kommuner (DIF-arrangement)
Tilmelding. MPH og GS skal deltage. (LAP)
Formænd skal tilkendegive interesse i at vi etablerer kontakt med deres kommune på formandsmødet.
8.4. Samarbejde med Flyvevåbnet.
Aftale er underskrevet. Møde om detaljer følger.
9. FLYSIK (CE)
9.1. Nyt fra FLYSIK udvalget
IAB
10. Materiel (ML)
10.1.
Nyt fra Materieludvalget
Poul Hørup tager seancen på formandsmødet.
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11. Luftrum
11.1.
Etablering af Luftrumsudvalg
IAB
12. Kommunikations området (MB)
IAB – vi har endnu ikke fundet en afløser for Ulrik Friis, men arbejder på en løsning.
13. Eksterne organisationer
13.1.
Nordisk samarbejde (CE)
13.1.1. SveDaNor
Det årlige møde afholdes i Kastrup d. 31/10. CE og LAP deltager.
13.1.2. Nordic Gliding
Bestyrelsesmøde afholdes d. 31/10
13.2.
DIF (PE)
13.2.1. Halvårlig statusmøde
2. december kl. 11:00. LAP booker Torvehallerne. MPH, JK, LAP og PE deltager.
13.3.
Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) (PE)
13.3.1. Repræsentantskabsmøde 29/9
Godt møde. Ændringer blev enstemmigt vedtaget.
Forretningsudvalg på 3 medlemmer. Alle unionsformænd har plads i Koordineringsudvalg, som
nu er det drivende organ.
13.4.
FAI/IGC (PE)
13.4.1. Eventuel afholdelse af IGC møde 2021 i Danmark
Der arbejdes på bud til IGC mødet i 2021.
FAI’s økonomi er nærmest kollapset og skal behandles på ”General Conference” i december. PE
er dansk delegeret. Fra dansk side ønsker vi ikke højere betaling til FAI. FAI må reducere deres
udgifter så de balanceres af de nuværende indtægter. De oplæg der er modtaget indikerer ikke
at FAI har forstået alvoren af deres finansielle problemer.
13.5.

European Gliding Union/Europe Air Sports (ML)
Der var møde i EGU’s bestyrelse den 26.10. og DSvU vil nu få henvendelser fra EGU’s sekretær
Mika Mutru vedr. detailplanlægning af EGU-kongressen i København i det nye år.
Efter at Part SFCL nu var endeligt godkendt i EU-kommissionen torsdag den 24.10. drøftede
bestyrelsen, hvilke nøgleområder EGU skulle kaste sig over i den kommende tid. OGA fik til opgave sammen med Andreas Peus, Tyskland at lave en detaljeret plan på arbejdet med luftrum
og luftrumsbrugernes indbyrdes adgang til det luftrum, som vi har brug for. Luftrum bliver derfor det ene af de fire indsatsområder, som EGU nu vil tage fat på.
De øvrige tre områder er:
”Safety” som er nært tilknyttet til bl.a. luftrum
”Regulation” som efter Part SFCL nu gælder Part M Light, som er blevet ”hard law”, men hvor
det store tema nu er uddannelse af mennesker indenfor Part-M området og etablering af
spørgsmålsdatabase til eksamination af nye kontrollanter på materiel-området
”Club development” der har underpunkterne ”Diversity and inclusiveness”, “Environmental responsibility” og “Social responsibility”, hvor det sidste punkt indeholder både teknisk uddannelse af unge mennesker, som ellers ikke har noget med svæveflyvning at gøre, og social involvering på områder, hvor svæveflyveklubberne kan markere sig positivt”

13.6.

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) (PE)
DTO-audit d.d. Enkelte findings. LAP og OGA følger op.

13.7.

Friluftsrådet (MB)
IAB
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14. Næste møder
Gennemgang af datoer
Søndag d. 10/11 kl 10:00, Formandsmøde, Trinity, Snoghøj
Torsdag d. 12/12 kl 14:00, Arnborg (julefrokost med personale) Tvivl om datoen, skal besluttes senere.
Torsdag d. 16/1 kl 19:00, On-line
Torsdag d. 13/2 kl 18:00, Odense
Lørdag d. 14/3 kl 10:00 Repræsentantskabsmøde, Fyn
15. Eventuelt

