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

Referat:

Hovedbestyrelsesmøde

Mødedato:

Tirsdag d. 28. april 2020 kl. 20:00 – 22:00

Mødested:

Go-To møde (online)

Deltagere:

HB:

Peter Eriksen (PE)
Mads Leth (ML)
Jørgen Legind-Hansen (JLH)
Morten Bennick (MB)
Claus Elmeros (CE)

Suppleanter:

Glenn Carstensen (GC)
Jens Hansen (JH)

ADM:

Lars Agesen-Pagh (LAP)

1. Velkomst
PE bød Jens Hansen velkommen til Hovedbestyrelsen, og gennemgik vore normale procedurer.
2. Konstituering
2.1. Følgende roller og ansvarsområder blev fordelt (se også UHB GRP 208):
- Næstformand - ML
- Kasserer - JLH
- Materiel - ML
- Uddannelse og Operationer - JLH
- Konkurrence, Elite og Talent - MB
- Fastholdelse og Rekruttering, Breddeudvalg - JH
- Nationalcenter Arnborg - GC
- Sikkerhedsudvalg - CE
- Kommunikation - MB
- Luftrumsudvalg - MB
- Danmarks Idrætsforbund - PE og JLH
- KDA - PE
- Friluftsrådet - MB
- Internationale organisationer – gennemgået og fordelt.
LAP opdaterer UHB GRP 208.
3. Repræsentantskabsmøde
3.1. Aktioner efter Repræsentantskabsmødet.
Et alternativt formandsmøde blev annonceret til afholdelse i sensommeren/efteråret 2020. Det arbejder vi videre med på kommende HB-strategimøde.
4. COVID-19 situation
4.1. Unionens fremtidige arrangementer, kurser, teorieksamener.
”Maj” er aflyst i DSvU-regi.
DIF orienterer forbundene omkring deres forventninger m.h.t. situationen efter d. 10. maj på et
møde 1. maj. PE og LAP deltager.
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Vi forsøger at gennemføre teoriprøven den 13. juni 2020. Prøven kan godt afvikles i overensstemmelse med de nugældende retningslinjer med maksimalt 10 personer og afstandskrav mellem de enkelte. Det skal overvejes at afholde prøven i Kommunikation på en anden dag, da der er rigtigt
mange deltagere her.
Vi holder naturligvis øje med evt. ændringer i COVID-19 reglerne, som måtte træde i kraft efter d.
10. maj.
SAC tager vi stilling til straks efter at regeringen har meldt ud omkring reglerne efter 10. maj. Men
forventningen p.t. er at konkurrencen, herunder også Nordisk junior, kan gennemføres.
Vi opdater løbende vore anbefalinger baseret på tilbagemeldinger fra klubber og medlemmer. Klubmeddelelse udsendes snarest.
4.2. Danmarksmesterskaber.
PE og MB erklærer sig inhabile i diskussionen og forlod onlinemødet.
Indstilling fra Elite- Talentudvalget:
DM planlægges afholdt i perioden 6.-16. August, men uden mulighed for direkte kvalifikation til VM
2021.
DM i maj er blevet udsat, og spørgsmålet er, om DM skal afvikles på et senere tidspunkt, eller om
dette skal aflyses for 2020. Formelt set skal en DM-dato fastsættes inden udgangen af november det
foregående år. I en udsættelsessituation kan en udtagelse nok accepteres i denne meget specielle
situation.
Ligeledes flyver man i DM om pladser på nationalholdet. VM’erne for 2020 er udsat til 2021, og ETU
er af den opfattelse, at de allerede udtagne piloter bør beholde deres plads. Resterende nationalholdspiloter forlader Nationalholdet efter de normale regler efter DM 2020, hvis dette afholdes og bliver gyldigt.
Hvis et gyldigt DM afholdes i august 2020, anbefaler ETU derfor, at der etableres et nyt nationalhold,
men at de piloter der allerede er udtaget til de udsatte VM forbliver på nationalholdet indtil sommeren 2021. Allerede udtagne piloter der måtte falde fra til VM i 2021 erstattes med piloter fra det nye
nationalhold efter de sædvanlige regler. Ligeledes vil de piloter der er udtaget til VM kunne deltage i
konkurrencer med tilskud i lighed med de andre nationalholdspiloter.
HB tilslutter sig indstillingen fra ETU.
Mulige økonomiske scenarier drøftet, med ekstra piloter der vil kunne kvalificere sig til at deltage i
internationaltræning (á 3.000 kr.) Mulig bekymring kan være om DM vil give det vanlige omsætning
og overskud.
PE og MB blev kaldt tilbage til møde, og blev orienteres om beslutningen.
4.3. Opdatering fra DIF og myndighederne.
PE har drøftet strategiplanerne, og DIF oplyser at COVID-19 situationen giver mulighed for at ændre
mærkbart på disse aftaler.
5. Godkendelse af slæbepiloter
5.1. Eventuelt godkendelse i DSvU regi.
Vi beder OGA arbejde med mulighederne. CE følger op med OGA.
6. Program for den kommende periode
6.1. Eventuelt HB-seminar.
Heldagsarrangement. Vi mødes på Arnborg 22/5. Kl. 9:00. PE sender forslag til program.
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6.2. Planlægning af HB-møder
Pt. fastsættes kun HB-seminar, resterende møder fastlægges her. Der kan opstå behov for ekstra
onlinemøder grundet COVID-19.
7. Eventuelt
Nordisk Møde i DK. LAP koordinerer med Claus Elmeros.
Koordineringsmøde omkring Bredde og rekrutteringsudvalget. Teams-møde med PE, JH, MPH og LAP)
5/5. kl. 15:00. Det afsættes en time.
Online-konkurrencen er i gang, tilbagemeldingerne er positiver. Lodtrækning til den virtuelle del foretages
til HB-seminaret.
Søndag foretages der flyslæb fra Kastrup, i anledningen af lufthavnens 95-års fødselsdag.

