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

Hovedbestyrelsesmøde
Mødedato og tid:

Torsdag d. 25. juni 2020 kl. 19:00 – 21:00

Mødested:

Online møde

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)

Referat
1. Velkomst (PE)
2. Opdatering fra administrationen (LAP)
2.1. Henvendelser fra klubber og enkeltpersoner
2.1.1. Midtsjælland vedrørende solceller
Problem med muligt område med solceller omkring pladsen, hvilket potentielt kan give problemer ifb. m. afbrudte starter og hjemkomster. Sikkerhedsudvalget er blevet inddraget.
Flere muligheder blev drøftet, herunder kontakt til ejeren og til Friluftsrådet.
JLH arbejder videre med sagen.
2.2. Administration generelt.
OGA stopper efter hans ferie. Dette giver nye opgaver til det øvrige personale. Uddannelsesudvalget
vil også få nogle af opgaverne.
2.3. Medlemsstatus (i forhold til samme tid sidste år)
D.d. 1412 DSvU-medlemmer, mod 1372 medlemmer 30/6-2019.
Det er positivt. Vi har modtaget mange henvendelser vedr. DAC-ordningen.
2.4. Nordisk møde, planlægning.
Indbydelse er ude. Alt foregår på Arnborg (4.-6. september)
Flyvning er arrangeret med DASK.
Hovedbestyrelsen deltager.
3. Økonomi (JLH)
3.1. Status 2020, herunder forventet halvårsresultat. COVID-19 situationen er ført til manglende indtægter, men også færre udgifter, så resultatet er mere positivt end budgetteret.
Enkelte konti er trukket ud og gennemgået.
Enkelte omposteringer, samt investeringer (udstyr på fly) der vil blive aktiveret.
4. Klublederudvikling (JH)
4.1. Oplæg til efterårets klublederudvikling
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Varsel er sendt til klubbernes formænd. Datoen kendes jo allerede nu, hvor der er varslet til klubberne/formændene.
Udgangspunktet er jo et formandsarrangement, dog er et hovedtema fundraising hvorfor flere har
spurgt til at sende en anden repræsentant. Derfor vil de emner, f.eks. 2021 budget, som normalt finder sted på formandsmødet, også være tilgængeligt som online møde.
Programmet kommer efter ferien.
5. Nationalcenter (GC)
5.1. Nyt fra AB.
Der er modtaget en række henvendelser omkring det daglige på centeret. Generelt en knap så god
stemning lige pt.
5.2. Status på vedligehold og fly, herunder henvendelser fra medlemmer om flyleje.
Vi var ikke klar til sæsonstart. Der skal laves en mere klar plan for vinteren 2021 så status hele tiden
kan monitoreres.
5.3. Møde med de lokale klubformænd
PE og LAP mødtes med 3 formænd + SCAS.
Bred enig om hvad det er vi ønsker for centeret.
LAP og PE følger mødet op med personalet på centeret.
Enighed om at administrationen/centerkontoret skal være bedre til at give de frivillige mere ”plads” til
at være frivillige på deres måder. Ligeledes blev det foreslået at klubberne finder en fælles flyvechef
som refererer til DTO’en personale.
6. Uddannelse og Flyveaktivitet (JLH)
6.1. Teorieksamener.
Prøvernes gyldighed, grundet afvikling efter 8. april, er til diskussion med TBST.
PE og JLH mødes med TBST d. 3/7.
Særligt om prøven til Kommunikation: ”Ingen” vidste tilsyneladende at at kommunikation, som SPLfag, slet ikke kan benyttes til Radio-prøven – Prøven og teorien kommer ikke fra EASA. Det skal drøftes.
Fremtiden, herunder gebyrer. TBST har meddel at gebyret for en teoriprøve flive 4-5.000kr. Det er
væsentligt dyrere end andre europæiske lande. Vi søger hjælp via forskellige kanaler, herunder DIF.
6.2. Opdatering af Undervisningsplaner til teori.
IAB
6.3. Udarbejdelse af fælles teorimateriale til klubberne
IAB
6.4. Passagerflyvning, retningslinjer til klubberne
Møde med TBST er aftalt.
6.5. Flightlogger
Møde d. 30. med FlightLogger, hvor ændringsforslag fremlægges. Vi kigger samtidigt på alternativer.
7. Konkurrence, Sport og Talentarbejde (CE)
7.1. Status på sommerens konkurrencer (DM og SAC/JNM)
SAC: Mange tilmeldte. Der er styr på organisationen. CE kontakter SCAS omkring slæbe-kapacitet.
Den nordiske del annulleres, med fortsat åben juniorkonkurrence. Mange hollændere og enkelte tyske deltagere.
DM: Åben for tilmelding. Vi håber på flere tilmeldinger (pt. 18 stk.). ETU holder øje med fristen og
deltagerantallet.
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7.2. Træningsaktiviteter i udlandet.
5 af 6 deltagere til VM (2021) tager til konkurrence i Montlucon, Frankrig.
7.3. Rekorder
Uddeles under SAC.
ETU mangler en repræsentant fra Sjælland.
8. Fastholdelse og Breddeidræt (JH)
8.1. Statusmøde med DIF.
Møde afholdt. Vi følger planen.
8.2. Danish Air Cadets.
Vi mærker stor interesse.
8.3. Sommerens kurser or arrangementer i DSvU regi
Primært stræk. Vi arbejder med 2021 dato. Kalendere i efteråret er pt. ekstremt presset.
8.4. Støtte til enkeltklubber
IAB
9. Rekruttering (JH)
9.1. Statusmøde med DIF
9.2. Udarbejdelse af undervisningsmateriale til skoler (se projektoplæg)
Projektoplæg rundsendt. Møde med person der har lavet materialet til Dansk Automobil Sports
Union. Meget inspirerende. Vi igangsætter arbejdet med et projektoplæg mhp. at søge midler til det
fremtidige arbejde. Der investeres midler i denne første fase. (Budget ca. 20.000 kr.)
9.3. Flygirl 2020
Møde med Aviator og FFF 24. juni. Omkring årets arrangementer. Vi arbejder på at skaffe frivillige
piger til at hjælpe os med arrangementet.
10. FLYSIK (CE)
10.1.
Nyt fra FLYSIK udvalget
Møde i sidste uge. SMS’en benyttes og leverer data til gennemgang.
11. Materiel (ML)
11.1.
Etablering af CAO.
Intet nyt
11.2.
CAMO-formularer
Chris Oxholm (DaSK og Condor Danmark) har gennemgået alle formularer. Disse ligger pt. til gennemsyn ved Poul Hørup. Ingen revisionsændringer, blot optimering af eksisterende formularer.
Ny ARC-formular (Form 15c) lavet har Helge Hald og Poul Hørup er online.
12. Luftrum
12.1.
Etablering af Luftrumsudvalg
I proces.
13. Kommunikations området (MB)
IAB.
14. Eksterne organisationer
14.1.
Nordisk samarbejde (CE)
14.1.1. Invitation Nordisk møde
Se længere oppe.
14.2.

DIF (PE)

- 4-

14.2.1. DIFs årsmøde
PE deltog i fysisk møde. Intet særligt at referere.
14.2.2. Nye 4-årig strategiaftale
Online-møde m/ igangsætning af den kommende strategiperiode (d. 25. juni).
Nyt politisk program vedtaget i weekenden – sætter rammen for strategi-spor.
Stadig 1½ år til bage af nuværende aftaler. Kontinuitet ml. nuværende og kommende aftale forventes.
Garantien på 90% af fordelingsnøglen ER udløbet, men det er fortsat ikke en øvelse i omfordeling. Vigtigt for DIF at alle har en tryg og sikker økonomi – men der kan blive strammet til –
særligt i udmøntningen (hvordan vi arbejder med processen / hvor dygtige er vi til det.)
Manglende mål-indfrielse – vil blive sat ind i en kontekst ift. f.eks. høje/urealistiske målsætninger. Mål skal fortsat være ambitiøse, men realistiske.
Deltager bemærkning (fra specialforbund): Værdimæssigt siger DIF af aftalerne er mellem specialforbundene – men realistisk er det jo mellem DIF og de enkelte forbund
Mere differentieret tilgang denne gang med mere hensyn til forbundenes forskellighed.
Man vil fra administrativ side forsøge at afbureaukratisere processen lidt.
Den generelle/overordnede plan:
Omkring 1. december: Frist for intentioner/indsatser og økonomiske rammer (Sporvalg) (meget
runde tal) – og tilbagemelding herpå inden jul. (Check-in-møde med forbundskonsulent senest
1. november.
Møderække starter i uge 35-37 (Fase 2)
Fase 3 slutter med indsendelse af komplet strategiaftale – deadline 1. maj 2021. (Check-inmøde senest 1. april)
(Resultatmål for alle 4 år, men muligt med kun procesmål for 2 år.)
Fase 4 – Maj-December 2021. Indstillinger og høring, slutter med budgetmødet.
1 januar 2022. Ny aftale træder i kraft.
14.3.

Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) (PE)
IAB

14.4.

FAI/IGC (PE)
København 2021. DIF formand forventes at åbne mødet.

14.5.

European Gliding Union/Europe Air Sports (ML)
IAB
Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) (PE)
Ikke yderligere emner.

14.6.
14.7.

Friluftsrådet (MB)
IAB

15. Næste møder
Nedenstående datoer er forslag til mødeprogram
Torsdag d. 20/8 kl. 18:00, Odense
Torsdag d. 17/9 kl. 19:00, online
Torsdag d. 28/10 kl. 18:00, Odense (budgetmøde)
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Torsdag d. 26/11 kl. 19:00, online
Torsdag d. 7/1 kl. 18:00, Odense
Torsdag d. 5/2 kl. 19:00, online
Lørdag d. 13/3 kl 10:00, Repræsentantskabsmøde, Odense
16. Eventuelt
Intet at referere.

