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

Referat:

Hovedbestyrelsesmøde

Mødedato:

Tirsdag d. 13. april kl. 19:00 – 21:00

Mødested:

Teams-møde (LAP indkalder)

Deltagere:

HB:

Jens Hansen (JH)
Claus Elmeros (CE)
Jørgen Legind-Hansen (JLH)
Mads Leth (ML)
Glenn Carstensen (GC)

Suppleanter:

Jens Chr. Pedersen (JCP)

ADM:

Lars Agesen-Pagh (LAP)

1. Velkomst (JH)
2. Opdatering fra administrationen/generelt (LAP)
2.1. Henvendelser fra klubber og enkeltpersoner.
Ottestrup – Ny aftale for de næste 7 år.
2.2. Medlemstal
d.d. 1391 DSvU-medlemmer.
CFR-tallet for 2020 er 1915 medlemmer. Mange DIF-forbund har mistet medlemmer under Corona,
og det er pt. uvist om det får betydning for grundtilskuddet i 2022.
2.3. COVID-19 situationen.
CE var med i DIF-møde i går. Diskussionen vedrørte dog mere større arrangementer i store forbund.
Vi afventer de kommende retningslinjer.
3. Økonomi (JLH)
3.1. Regnskab.
Materiale er udsendt g.d.
Vi er i proces med bedre periodiseringer ift. budget.
4. Materiel (ML)
4.1. Nyt fra Materieludvalget
Udestående omkring udvalget.
CAO er fint i proces.
Nye nationale priveligier til kontrollanter der har arbejdet på Annex 1 fly. Disse vi vi gerne have ind til
TS hurtigt, inden der kommer gebyrer på genudstedelse.
5. Nationalcenter (GC)
5.1. Nyt fra AB
Ny arnborgbestyrelse har haft første møde.
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Der er mulighed for, inden for det eksisterende anlægsbudget, at købe egen mosfjerner. Pris ca.
42.000 kr. + moms. HB er enige om at denne må indkøbes. (Efter mødet er mosfjerner besigtiget, og

bedre alternativ er fundet – bredere arbejdsbredde og stor opsamler – pris 65.000 kr. + moms. Købet heraf er godkendt af HB via mail)

Vognport 2. Mulighed for at udvide med ekstra vognporte. 50/50 med SG-70. Op til 8 ekstra pladser.
Skal i givet fald bygges efter gældende brænd-tekniske forskrifter med brændmur etc. Det skal også
kunne godkendes forsikringsmæssigt.
Spørgsmål. Er ventelisten reel? Flere på listen er blevet tilbudt pladser før, men har takket nej – og er
kommet bagerst på listen… og er havnet forrest igen. Skal der være gebyr på at være på venteliste?
HB vil gerne have oplæg til økonomi til evt. udbygning af vognporten fra AB.
..
Hytteejere på Arnborg, som nok er medlemmer, men ikke reelle svæveflyvere. Er der et problem?
Hensigten er naturligvis at det er for certifikatindehavere/aktive piloter. Udvikler det sig i ”forkert retning” vil HB naturligvis skride ind.
6. Konkurrence, Sport og Talentarbejde (JCP)
6.1. Nyt fra Elite- og Talent-Udvalget
Alt er i god gænge og hen over vinteren er der foretaget en del finpudsning af UHB, gruppe 700.
Det første års erfaringer fra LD-konkurrencen er indarbejdet i systemet.
I DM/SAC regler er det valgt at øge ankomsthøjde på Arnborg til 150 m (Identisk med LD) for at mindske
risikoen for lave ankomster. For at imødegå farlige manøvrer indskærpes det at optræk ifb med passage
af ankomstlinjen (også inden) vil blive betragtet som farlig flyvning ved tilhørende sanktioner (point).
Årets nationalholdssamlinger er startet op med gode flyvninger lørdag den 10/4 og god deltagelse af såvel
juniorer som seniorer. Poul Kim har igen i år indvilget i at være frivillig koordinator på samlingerne og han
gør det rigtig godt. Forårets udenlandske træningskonkurrencer er aflyst og erstattes med en forårskonkurrence på Arnborg. Det normale tilskud på 3000 kr. til trænings konkurrencer erstattes med at den enkelte deltager kan få op til 4 flyslæb på Arnborg betalt.
Der er rekordstor tilmelding til DM (72 deltagende fly i skrivende stund) og der arbejdes med at dele op i
fysisk adskilte afdelinger + briefing over nettet aht Covid-19. Det forventes at de øgede indtægter vil
kunne dække omkostninger ift. tilhørende udfordringer med slæbe kapacitet og toilet/bad.
Året VM-forberedelser er i god gænge. Bertel har indvilget i at være TC.
7. Uddannelse og Flyveaktivitet (JLH)
7.1. Gebyr på teoriprøver.
JH har møde med OGA i morgen.
Vi bør igangsætte forberedelse af prøver nu. Forhåbentligt inden sommerferien til første prøve, herunder fastsættelse af prøvedatoer (med forbehold)
7.2. Elevlog, status på udvikling.
Meget tæt på at vi er helt på plads. Foreningsadministration virker umiddelbart som planlagt, og de
første elever er inde i systemet. API mellem startlist.club og Foreningsadministration tester der på
nu.
7.3. Ny Svæveflyvebog – status
JH følger op med OGA.
7.4. Kunstflyvning (GC)
Der arbejdes på at samle et udvalg. Der er kommet flere positive tilbagemeldinger.
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Udvalget kommer med i UHB208. Der skal udarbejde et kommissorie.
Også et ønske om konkrete kunstflyvningskasser, som udvalget skal se på.
8. Fastholdelse og Breddeidræt (JH)
8.1. Strategispor
I proces
9. Rekruttering (JH)
10. Samarbejde med Flyverkommandoen
10.1.
Danish Air Cadets
Møde d.d. Vi afventer opdatering fra mødet.
11. FLYSIK (CE)
11.1.
Nyt fra FLYSIK udvalget
Møde i aften. CE informerer HB om mødets indhold.
12. Luftrum (ML)
12.1.
Luftrumsudvalg
Nyhedsbrev omkring kaldesignaler… men ikke alle har umiddelbart læst det grundigt nok.
13. Kommunikationsområdet (JH)
HB diskuterede mulighed for info-skærme… som ”pusher” indhold ud til eksterne skærme, herunder sikkerhedsinfo, Luftrumsinfo… osv. LAP ser på det.
14. Eksterne organisationer
14.1.
Nordisk samarbejde (CE)
Generalforsamling i NG Aps i maj. Herefter kommer der regnskab ud til de 3 unioner.
14.2.
DIF (JH)
14.2.1. Ny strategiaftale 2022-25
Sidste hånd er ved at blive lagt. Afleveres til DIF senest 1. maj.
14.3.
Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) (PE)
14.4.

FAI/IGC (JH/CE)

14.5.

European Gliding Union/Europe Air Sports (ML)

14.6.
Trafikstyrelsen (TS) (JH)
Årligt møde med TS. Online møde – JH afventer nyt forslag til dato efter TS måtte ændre med kort
varsel.
- Deltager JH, ML, JLH, LAP + evt. Poul Hørup. Ballon-unionen er koblet på.
Emner:
- Materiel – Luftdygtighed og registreringer
- Part CAO – AML (Annex II gebyr for grandfathers rights?)
- DTO.
- Luftrum.
14.7.

Friluftsrådet (?)

15. Næste møder
Tirsdag. 11. maj 2021
8. juni 2021
24. august
3.-6. september 2021
24.-25. september 2021

HB-møde 3 - Arnborg (under for-DM) kl. 18:00 med spisning.
HB-møde 4 - Online.
HB-møde 5 - Fysisk, Vejle/Odense. Kl. 18:00 – 22:00
Nordisk Møde, Arnborg
HB-møde 6 - Perspektivplan-møde. Fysisk. (Arnborg?)
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19. oktober 2021
13.-14. november 2021
15. december 2021
25. januar 2022
5. marts 2022
16. Eventuelt

HB-møde 7 - Budgetmøde. Vejle/Odense. 18:00-22:00
Formandsseminar -Formandsmøde m/ Budget fremlæggelse
HB-møde 8, inkl. personale-jule-frokost.
HB-møde 9
Repræsentantskabsmøde

