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

Referat:

Hovedbestyrelsesmøde

Mødedato:

Torsdag d. 19. november kl. 20:00 – 21:30

Mødested:

Teams møde

Deltagere:

HB:

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

Suppleanter:

Glenn Carstensen (GC)
Jens Hansen (JH)

ADM:

Lars Agesen-Pagh (LAP)

1. Velkomst (PE)
2. Beslutning vedrørende DIF strategiske spor (PE)
Det blev besluttet at fordele de relevante aktiviteter af det der tidligere var et ”Talentspor” på de 3 andre
spor, så de 3 spor bliver:
• Klub- og Medlemsudvikling (JH ansvarlig)
• Digitalisering, (JLH/LAP ansvarlig)
• Bæredygtighed (PE ansvarlig)
Sporene færdiggøres af de ansvarlige, og LAP koordinerer budgettet.
PE skriver den nederste del af hver spor, som giver en oversigt over alle spor
3. Budget 2021 (JLH/LAP)
Efter gennemgang har LAP fundet en regnefejl, så budgetunderskuddet er lidt større end det vi så sidste
gang.
Efter en gennemgang er der skåret lidt flere steder. Slutproduktet er et budgetunderskud på ca. 427.000,
men dog forventet positiv likviditetsvirkning efter afskrivninger, samt forventet momskompensationsbeløb.
Investeringsforlag fra Arnborg Bestyrelsen blev gennemgået. Beslutning træffes på næste HB møde.
4. Status på Gebyrsagen (PE)
Sagen gennemgået i korte træk. Vi ønsker hjælp fra klubber/medlemmer ift. at tage kontakte til evt. politikere i deres omgangskreds. Dette fremhæves på Formandsmødet.
5. Formandsmøde 21/11 (PE)
Gennemgang af mødet og praktiske ting.
Husk Gaveordning!
6. Næste møder
Torsdag d. 10/12 kl. 19:00, online (bemærk ny dato)
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
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7.

Eventuelt
OGA fortsætter som Head of Training frem til afløser er på plads. Projektansættelsens ophører som planlagt, da vi betragter DTO som implementeret. Processen med af finde en ny HoT er igangsat, der planlægges onlinemøde med de uddannelsesansvarlige i meget nær fremtid.

