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

Dagsorden:

Hovedbestyrelsesmøde

Mødedato:

13. juni 2022

Mødested:

Odense

Deltagere:

HB:

Jens Jørgen Hansen
Mads Leth
Jørgen Legind
Claus Elmeros
Glenn Carstensen

Suppleanter:

Jens Chr. Petersen

ADM:

LarsAP, fraværende

1. Velkomst (JH)
2. Opdatering fra administrationen/generelt
2.1. Henvendelser fra klubber og enkeltpersoner.
2.2. Medlemstal

3. Økonomi (JLH)
3.1. Status.
Det er bestyrelsens politik at der hvert år skal være finansielt overskud på kr. 200K
Liste over investeringer sendes til HB.
3.2. Lån til DG 1001
Beløbet er indsat på Unionens konto
3.3. Cashflow og budget
Jens Christian modtager excel sheet der viser Cashflow (JL)
4. Emner til behandling
4.1. Introduktionsflyvninger
4.1.1. Forsikringsklubben har fremsendt skrivelse om at flyvninger, der tilbydes via 3.part, ikke kan
forsikres via forsikringsklubben, konstruktionen betragtes som en form for kommerciel flyvning,
og er således ikke er dækket. Viborg anvender 3. part og har spurgt ind til hvordan det kan løses.
Emnet vil blive behandlet på formandsmødet.
4.1.2. JBH inviteres med til næste fysiske HB møde
5. Bordet rundt
5.1. Materiel
5.1.1. Seminar afholdelse i efteråret, der udarbejdes program og invitation, form og indhold (ML)
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5.1.2.

UHB for materielområdet behøver gennemgang og opdatering.

5.2. Flyvevirksomhed (Operations)
5.2.1. Der afholdes Flyvechef møde d. 21/06, der organiseres af Flysik.
5.3. Uddannelse
5.3.1. Der har været henvendelse vedr udarbejdelse af ny teoriprøve til afholdelse snarest for de
aspiranter der kun afventer en fuld bestået teoriprøve for at kunne komme til en skilltest.
Der planlægges med fuld prøve til afholdelse medio august
5.4. Konkurrencer, elite og talent (ETU)
5.4.1. DM gennemført med succes
5.4.2. Der skal sendes et hold til Australien, ETU ønsker en oversigt over de støtte muligheder der
kan tilbydes, umiddelbart er der afsat 50K i indeværende budget.
ETU udvalget fremkommer med forslag til en forenklet støtte ordninger for hhv Europæiske og
oversøiske konkurrencer.
5.5. Fastholdelse, bredde og rekruttering
5.5.1. Perle har desværre meldt sig ud af HB. Vi undersøger muligheden for erstatning.
5.6. DAC
5.6.1.

Sommerlejre i Uge 26 – 24/06 – 01/07, 29/07 – 05/07, JL er dagligleder.

5.7. Luftrum
5.7.1. Luftrumsbruger statusmøde afholdes i Korsør i weekenden (18, 19/06), DSvU deltager bla
med personer fra materieludvalget
5.8. Kommunikation
5.8.1. Har deltaget i DM med flere gode indslag til følge. DR1 med indslag i vejrudsigten.
5.9. FLYSIK
Sikkerhedsudvalget har planlagt Teams-møde med flyvecheferne den 21/6. SMS’erne bliver ved med at komme – alt fra små hændelser til noget mere alvorlige situationer. Vi kommer bl.a. til at diskutere spilkøreruddannelse på FC-mødet.
I den forbindelse har udvalget et spørgsmål til materieludvalget, om der er afklaring af, hvor de min. 18 år
kommer fra, og hvordan kan vi få den fjernet?
5.10.
Nationalcenter
5.10.1. Perspektivplan under udarbejdelse – måske?
5.10.2. Den røde vognport er nød-renoveret, bør/skal fuld renoveres, der mangler dog budget til projektet.
5.10.3. Der skal udarbejdes et reglement for anvendelse af golfvogne samt færdsel på centreret.
5.11.
Kunstflyvning
5.11.1. Ansøgningsblanket til kunstflyvnings aktiviteter lægges på DSvU.dk, opdatering af UHB publiceres
5.11.2. Der forsøges med et grundlæggende kursus i 2023.
5.12.
DIF strategi.
5.12.1. Der mangler en ankermand til hvert af sporene ( Digitalisering (JL), Miljø (GC (Helmut)), Klub
og medlemsudvikling )
5.13.
Junior EM 2023.
5.13.1. Projektet er i gang med styring af Øjvind Frank
5.13.2. STYG har haft flere møder og er i god gænge.
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6. Eksterne organisationer
6.1. Nordisk samarbejde (CE)
6.2. På det nordiske område, så er årsregnskabet i Nordic Gliding godkendt af hele bestyrelsen og klar til at
blive rettidigt indsendt. Jeg har i Lars’ fravær de seneste to-tre uger haft noget korrespondance med revisor (samt med Lars) for at sikre det hele blev underskrevet, etc.
7.
7.1.1. IAB
7.2. DIF (JH)
7.2.1. Årsmøde deltagelse af JJH og GC
7.3. KDA (PE/JH)
7.3.1. CE deltog i Generalforsamlingen. PE trådte ud af koordineringsudvalget, erstattes af JJH
7.4. FAI/IGC (JH/CE)
7.4.1. IAB
7.5. European Gliding Union/Europe Air Sports (ML)
7.5.1. IAB
7.6. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (TS) (JH)
7.6.1. IAB
7.7. Friluftsrådet. (GC)
7.7.1. IAB
8. Næste møder
ML indkalder via kalender, 22/08-2022
9. Udestående emner
9.1.1. DASK, hangarudvidelse, Afventer udarbejdelse af ny lokalplan.
9.1.2. Referatet fra AB angiver at Puchacz fortsat kan være et aktiv for Unionen, GC indhenter
nærmere informationer fra AB.
9.1.3. Møde med Peter Mejlhede senere på måneden

Møderække:
Dag
Møde 5

Møde 6
Møde 7
Møde 8
LAP drøfter dato med
personalet
Møde 9
Møde 10

Dato
22/08-2022
02/09-2022
– 04/092022
21-22/102022
04/11-2022
05/11-2022

Tid
19:00 - 21:00

Sted
Teams
Åleberg,
Sverige

Emne

Arnborg

Budgetmøde
Formandsmøde m/ Budget fremlæggelse.
- Milling - Middelfart
HB-møde og Julefrokost med medarbejderne

XX/12-2022
14/01-2023
30/01-2023
11/03-2023

NGM

Teams

Udvalgsmøde, HB fælles møde med
alle udvalgsmedlemmer
Regnskabsgennemgang
Repræsentantskabsmøde
- Ejby Hallerne

