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

Referat:

Hovedbestyrelsesmøde nr. 10 (2019/2020)

Mødedato:

Torsdag d. 13. februar 2020 kl. 19:00 – 21:00

Mødested:

Go-To møde (online)

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. Opdatering fra administrationen (LAP)
2.1. Henvendelser fra klubber og enkeltpersoner
Via DIF – Klub har henvendt sig til DIF omkring hjælp til flere medlemmer… og DIF sender videre til
os vi kontakter klubben.
2.2. MUS samtaler, tilbagemelding til HB
Afviklet i januar, med PE og JLH, på Arnborg. GS dog med LAP og CE 2 dage tidligere.
Tilfredse medarbejdere med stort engagement.
OGA stopper til årsskifte, og har meget afspadsering.
2.3. Eventuel etablering af ændret håndtering af HBs arbejde.
Forslag fra Mads omkring noget ”projekt-indsigt” via hjemmesiden mhp. at alle orienteringspunkter
og statuspunkter/projekter holdes på hjemmesiden så møderne har mere fremadrettet fokus. Samt
sikre at projekter ”lukkes”. Ligeledes ønskeligt at vi bliver bedre til at udvalg indrapporterer nyheder
til hjemmesiden så både medlemmer og bestyrelse er orienteret hurtigere end her i HB-referaterne.
Emnet tages op igen efter repræsentantskabsmødet.
2.4. Administration generelt
SULF: SPM: Medlemskab af DSvU er påkrævet – men er det nok at være ikke-flyvende? Enighed i
HB at fuldt DSVU-medlemskab er påkrævet.
Regnskab: Revisor er færdig med gennemgang (Påtegning mangler, kommer i uge 8) Større korrektion af feriepengeforpligtelse end ved første udkast. Forskellige tilbagemeldinger fra hhv. DIF, Revisor
og Dataløn gjorde det lidt svært og har fået afslutningen til at trække ud. Årsrapporten bliver klargjort til elektronisk signatur via NemID, forventes i uge 8.
Medlemsregistrering: Alle klubber har indberettet deres medlemstal til CFR. Efter at DaSK igen er
godkendt, efter en proces med gennemgang og tilpasning af vedtægter, kommer vi i 2019 op på
2004 medlemmer.
3. Repræsentantskabsmøde
3.1. Udsendelse af materiale.
Selve indkaldelse udsendes af LAP.
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Årsrapporten og Årsberetningen eftersendes til klubber, formænd etc. i uge 8 eller 9. (Fristen er 8
dage før repræsentantskabsmødet).
3.2. Praktiske forhold.
Intet at referere.
4. Grønt Forbund
4.1. Udvalg som skal udvikle DSvUs aktiviteter som mere bæredygtige.
LAP er i kontakt med Helmuth Egsgaard, og vi igangsætter analyser af forbrug etc. på Arnborg, for at
kunne lave en samlet oversigt over Unionens miljøbelastning, og herefter lave en prioriteret plan for
grønne tiltag. CE er HB’s kontaktperson på projektet.
5. Nationalcenter (GC)
5.1. Nyt fra AB
Gulv er støbt. Ny wirehenter er indkøbt.
Forplads støbes i de kommende uger.
Erik Døssing går i gang med renovering af porte i VP2 i uge 8.
Vi mangler fortsat et medlem til Arnborgbestyrelsen. Klubberne bedes indstille mulige medlemmer til
AB.
6. Uddannelse og Flyveaktivitet (JLH)
6.1. Teoriprøve afviklet i januar.
33% i dumpeprocent på landsplan. Der har været flere fejl i prøven, men også uklarhed i klubberne
omkring den nye opdeling af fagene. Det har affødt et stort arbejde med gennemgang af spørgsmålsdatabasen og sammenholdet til kompendierne. Dog er det også konstateret at enkelte undervisere har undervist efter gammelt materiale og ikke efter de nye kompendier.
Behovet for et fælles undervisningsmateriale er nok mere aktuelt end tidligere. Uddannelsesudvalget
opfordres til at igangsætte et arbejde hermed frem mod næste vinters teori.
Hvordan kvalitetssikre vi de fremtidige prøver bedre? HB føler at der er behov for en kritisk gennemgang.
6.2. Sprogtest og Sprogassessorordning for DSvU, herunder samarbejde med andre Unioner.
Enige med TBBST at DSVU og DULFO i samarbejde uddanner nye sprogassessorer (sprog-niveautests) Sprogassessorer kan efterfølgende godkendes som sprogs-eksaminatorer, således vi selv kan
gennemføre sprogtests til certifikatet.
Sprogassessor kursus afholdes d. 25/4. Der udsendes invitation til interesserede kandidater.
6.3. Instruktør – efteruddannelse
Sidste kursus afholdes d. 15/2.
6.4. Eksaminor-seminar 1. marts.
Andre unioner kan deltage, og Ballonunionen deltager bl.a., men vi kræver at aspiranter er imdstillet
af deres union.
7. Konkurrence, Sport og Talentarbejde (MB/CE)
7.1. Nyt fra E&T udvalget
Datoer for sæsonen er under planlægning.
Vi er bagude med rekorder grundet arbejdspres på den ansvarlige.
”Forretningsudvalget” har møde i næste uge.
7.2. DM og SAC
DM og SAC er åbent for tilmelding.
8. Fastholdelse og Breddeidræt (JK)
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8.1. Ny on-line konkurrence
Nyt system er i test. https://ld.airgaze.eu/
Vi har sat den nye On-line konkurrence i test, og der har generelt været meget positivt feedback,
mere end 100 IGC filer er uploaded. Der har været mange ønsker om at udvide funktionaliteten, men
vi vil hellere have noget stabilt med begrænset funktionalitet i drift den 1.april, end en masse ustabilt.
8.2. Klubtrænerseminar
Lørdag d. 29. 9 tilmeldte pt.
8.3. Strækflyvningskursus
Medio maj. Tilmeldinger er på vej ind.
8.4. Juniorlejr.
Ved PFG i påsken.
8.5. Flygirl.
Aviator afholder i år.
9. Rekruttering (JK)
9.1. Status på rekrutteringsarbejde til skoler.
Enkelte klubber har forsøgt kontakten til kommunen. Vi håber det bliver til flere konkrete projekter i
år og næste år.
9.2. Samarbejde med Flyvevåbnet
Der er møde d. 28. februar på Arnborg. (GS, PE, MPH, LAP)
- Vi efterlyser et program for de pt. 13 talenter der er med i ordningen.
- Vi savner at vi inddrages i markedsføringen af deres egne arrangementer, hvor vi kan bidrage.
10. FLYSIK (CE)
10.1.
Nyt fra FLYSIK udvalget
Nyhedsbrev er på trapperne.
FC-møde på Arnborg d. 2. februar på Arnborg. Havarikommissionen deltog med en gennemgang af
havarier. Samarbejdsaftalen er fornyet, primært grundet en audit af havarikommissionen.
Efterfølgende møde:
- Havariberedskabet diskuteret, og vi giver det et gennemsyn.
- Rådet for større flyvesikkerhed – DSvU er ikke pt. repræsenteret.
10.2.
Hjemmesiden
Nyt område på hjemmesiden, hvor elementer vedr. sikkerhed kan placeres. Dvs. nyhedsbreve, sikkerhedsposters etc.
11. Materiel (ML)
11.1.
Nyt fra Materieludvalget
Materielkontrollantseminar i Odense. God tilslutning.
Overgang til nye Part66M-certifikater. Regler er ikke på plads. Vi er inviteret til at deltage i dette arbejde. (PE)
Part M-Light.
Møde i februar 25. februar med TBBST. Dagsmøde.
12. Luftrum
2 mulige deltagere i luftrumsudvalg. PE følger op.
13. Kommunikations området (MB)
IAB
14. Eksterne organisationer
14.1.
Nordisk samarbejde (CE)
14.1.1. SweDaNor.
Reklame på Swedanor (Facebook)
14.1.2. Nordic Gliding
Bestyrelsesmøde før EGU-mødet.
Kontingentstruktur i fremtiden skal diskuteres i forlængelse af overgangen til digital.
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14.1.3. Nordisk møde September
DasK er på fredagsprogrammet med flyvning.
14.2.
DIF (PE)
14.2.1. Valg til DIFs bestyrelse.
Uformelt samarbejde mellem de små forbund. PE deltager.
14.3.
Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) (PE/ML)
14.3.1. Møde i koordineringsudvalget 25/1
Referat er modtage. Meget konstruktivt møde.
Oplæg udarbejdes til Repræsentantskabsmødet baseret på at alle KDA-medlemmer betaler det
samme fremover. Ny stemmefordeling og model for beregning af medlemmer er foreslået.
14.4.
FAI/IGC (PE)
14.4.1. IGC møde Budapest primo marts.
Øjvind Frank og PE deltager.
Der er et safety-seminar samtidigt. ØF deltager for FLYSIK.
14.5.
European Gliding Union/Europe Air Sports (ML)
14.5.1. EGU Congress, Copenhagen
22. februar. Der er umiddelbart styr på møde og middag.
Vi har fået bevilget et beløb fra KDA til afviklingen af møde.
14.6.
Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) (PE)
14.6.1. Møde med TBST om gebyrer.
31. marts.
14.6.2. Møde om Part M-Light
25. februar (ML, PH, og LAP)
14.7.
Friluftsrådet (MB)
IAB.
15. Næste møder (forslag)
Lørdag d. 14/3 kl. 10:00 Repræsentantskabsmøde, Fyn
Torsdag d. 2/4 kl. 18:00, Fyn
Torsdag d. 7/5 kl. 19:00, online
Torsdag d. 18/6 kl. 18:00, Fyn
Torsdag d. 13/8 kl. 18:00, Fyn
Torsdag d. 17/9 kl. 19:00, online
Lørdag d. 31/10 kl. 10:00, Arnborg (budgetmøde)
Lørdag d. 14/11 kl. 09:00, Fyn (Formandsmøde)
Torsdag d. 10/12 kl. 19:00, online
Torsdag d. 14/1 kl. 18:00, Fyn
Torsdag d. 11/2 kl. 19:00, online
Lørdag d. 13/3 kl. 10:00, Repræsentantskabsmøde
16. Eventuelt
JK: Normer til simulator? Har det en fremtid. Kan vi gøre mere?
Ift. TBBST kan vi ikke bruge det formelt i uddannelsen, om end det kan bidrage til en form for træning.
Men EASA-reglerne kan umiddelbart godt tillade simulatorbrug. Skal vi arbejde på det?

