Referat af Dansk Svæveflyver Unions Repræsentantskabsmøde
Afholdt den 5. marts 2022 i Ejby Hallerne.
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1. Registrering af stemmeberettigede.
Registrering fandt sted før mødets begyndelse.
Der var repræsentanter for 23 klubber og 78 stemmer af i alt 88 stemmer var til stede.
2. Valg af dirigent
Mødet indledtes med, at formanden for Dansk Svæveflyver Union (DSvU), Jens Hansen, bød velkommen
til mødet.
Desværre er dagens repræsentantskabsmøde uden deltagelse fra Danmarks Idrætsforbund, da der er en
omlægning af konsulentordning i gang. Vores tidligere DIF-konsulent stopper i DIF og vores nye konsulent
har ikke haft mulighed for at tilpasse kalenderen med så kort varsel.
Ulrik Eilert (UE) blev af hovedbestyrelsen foreslået til dirigent. UE blev valgt med akklamation.
Dirigenten takkede for valget.
UE konstaterede, at mødet var indkaldt i henhold til vedtægterne, dvs. med mindst 4 ugers varsel. Varsling
er oprindeligt sket d. 2. februar 2022 ved Unionsmeddelelse, på hjemmesiden og ved udsendelse til klubbernes e-mailadresser.
Årsrapport og beretning skal fremsendes senest 8 dage før mødet, hvilket også er sket. Da ingen i forsamlingen havde indsigelse imod repræsentantskabsmødets gyldighed, erklærede dirigenten repræsentantskabsmødet for gyldigt.
3. Hovedbestyrelsens kommentarer til den udsendte beretning og godkendelse af denne.
Dirigenten gav ordet til DSvUs formand for hans kommentarer til hovedbestyrelsens beretning.
Formanden henviste til den udsendte skriftlige beretning, og tilkendegav at han blot ville enkelte punkter.
Det seneste år er der blandt andet sket en justering af antallet af ansatte i administrationen. Vi har således
måtte sige farvel til Malou og Geert. Årsagerne er primært relateret til strategien med DIF, som jo udløb
ved udgangen af 2021. Der er igangsat ny strategi, gældende fra 1. januar 2022, hvori det bl.a. forudsættes
at det er en instruktør der arbejder med 2 af strategiens hovedområder.
Vi har derfor fornøjelsen af at kunne offentliggøre af vi pr. 1. april 2022 har ansat Jesper Borresen Hansen
fra Midtsjællands Svæveflyveklub som nu uddannelseskonsulent i DSvU. Vi er ganske overbevist om at
Jesper har de nødvendige kompetencer til både at hjælpe den nye strategi i hus og støtte op omkring
arbejdet i vores DTO med også DAC-ordningen.
Overordnet set er udvalgenes arbejde i god gænge. DTO’en er der lavet en del om på. Ole Gellert er
stoppet som Head of Training. Dette er varslet i så god tid at vi har haft tid til at finde en afløser. Samtidigt
har HB fundet det nødvendigt at sikre at arbejdet med DTO’en i højere grad skal ske på udvalgsniveau,
hvor det i perioden hvor denne skulle opbygges i høj grad har lagt på skuldrene af en mand. Ole Gellert
har løst en ufattelig stor opgave i opbygningen. Ove Dahl overtager rollen som Head of Training, og LarsAP
overtager rollen som daglig leder af DTO’en fra netop Ove Dahl. Lars kommer ikke til at deltage i udvalgsarbejdet, men skal som daglig leder bl.a. sikre at udvalget har de nødvendige resurser til at arbejdet kan
gennemføres. Jesper Borresen Hansen tilknyttes udvalget som administrativ medarbejder og skal bistå
med at udvalgets beslutninger gennemføres i organisationen.
Vi har fået genetableret Kunstflyvningsudvalget, og vi ser gerne at vi får gang i kunstflyvningsaktiviteter
og den vigtige del af svæveflyvningen som har sin rod der.
I Materieludvalget skal der igangsættes ændringer dels i udvalgets sammensætning, ligesom der kommer til at foregå et stort arbejde med omskrivningen af den gamle Mom-Came til den nye CAE i forbindelse
med at vi er blevet CAO-organisation. Vi har et mål om gennemførelse af nye materielkontrollantkurser
allerede i den kommende sæson, men er dog afhængige af at regelsættet herfor kommer på plads.
Bredde- og Rekrutteringsudvalget har haltet en del, også fordi HB har manglet en person til at tage sig
af udvalget. Vi har haft en vacant suppleant-post i HB – og vi har drøftet muligheden for at Perle Møhl,
som jo bl.a. har udarbejdet den store rapport om kvinder i flyvning, kunne indtræde som suppleant i HB
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med fokus på bredde- og rekrutteringsarbejde, samt særligt fokus på at tiltrække flere kvinder til svæveflyvning.
Vi har aftalt 3 nye spor med DIF, som tidligere er gennemgået på formandsmødet i november.
Vi er fortsat meget afhængige af at vi som organisation for tiltrukket flere medlemmer således at vi opretholder et DIF-medlemstal på over 2000 medlemmer, da vi i modsat fald vil blive skåret i den økonomiske
støtte fra DIF.
Med digitalisering er det overordnede mål at dette skal bidrag til at lette arbejdet både i klubberne og i
administrationen. Det skal være nemmere at dyrke sporten, det skal være nemmere at være leder.
Endeligt har vi et ”grønt spor”, hvor målsætningen er en reduktion af CO2. Tanken er at vi indledningsvist
analyserer på vores nationalcenter og gennemfører tiltag hvor dette burde have størst effekt – og efterfølgende deler vores erfaringer med klubberne således at de kan drage nytte af de opnåede erfaringer fra
Arnborg, gode som dårlige.
Sikkerhed er fortsat et af vores absolutte fokusområder. Desværre har vi igen haft et fatalt uheld. Sikkerhedsudvalget og den pågældende klub har arbejdet med det.
Vores SMS-system benyttes mere og mere, hvilket er positivt da der dermed tilgår en masse viden som vi
kan arbejde med. Et gennemgående tema der har vist sig relaterer sig til ”forberedelse og procedure”.
Tænk indad – er det noget at hente hjemme i klubben.
Vi har nu over 100 DAC’er registreret. FLV er glade for samarbejdet. Vi er glade for samarbejdet. Flyvevåbnets italesættelse af at en pilotkarriere starter bedst med svæveflyvning er en uvurderlig PR for os. Vi
fastholder gennemførelse af DAC-camps og arrangementer med FLV. Peter Eriksen er fortsat vores ”point
of contact” ift. FLV.
Nationalcenteret opererer inden for de fastsatte økonomiske rammer. Der er plads til forbedringer, og vi
ser ind i en periode hvor vi skal se meget på hvordan vi bliver mere grønne.
Der er aftalt en ordning omkring slæb, således at klubber der gennemfører lejre på Arnborg, får mulighed
for at gennemføre slæb med egne slæbefly efter 16:00 på hverdage. Aftalen er gennemført i god dialog
med Arnborgbestyrelsen og de lokale slæbepiloter. Aftalen har været noget tid undervejs, og skal ubetinget overholdes.
De lokale klubber og klubmedlemmer er rigtig gode til at støtte op omkring pasning, græsklipning, vedligehold af centeret. Der skal fra HB’s side udtrykkes stor tak for det gode samarbejde
Spørgsmål:
Peter Mejlhede, Sikkerhedsudvalget: Vil medgive sin tak til Forsikringsklubben for økonomisk støtte til
den nye sikkerhedsvideo.
Anette Larsen, Nordsjællands Svæveflyveklub: Kan arbejdet med at tiltrække flere kvinder, som er
foregået i DSvU de senest 4-5 års strategiperiode, ses på medlemssammensætningen? LarsAP oplyser
at det desværre ikke ser sådan ud.
Tonny Henriksen, Kalundborg: Digitalisering skal naturligvis foregå hvor dette giver mening, men det er
dog opfattelsen, set fra et instruktørsynspunkt, at det indførte system ikke har gjort det nemmere at være
instruktør. Jens Hansen: Er enig i at det ikke er blevet nemmere! Kravet er dog ikke vores, men et krav
fra EU, og kan være hæmmende for at tiltrække nye instruktører. Med det ligger fast at den gamle logbog
ikke kan genindføres. Vores digitaliseringsstrategi går på at vi skal finde en bedre måde at gøre det på.
Hans Lund: I forlængelse af digitaliseringsspørgsmålet og indberetningen. Stiller sig ligeledes kritisk over
for kravet fra myndighederne / EU herunder om der reelt er et krav om en digital log. Ove Dahl, Head of
Training: Vi kan muligvis gøre tingene bedre, men der er flere registreringer nu end før, lige som der er
øgede krav til opbevaring. Der kan føres en papir-log i det daglige, men der er et efterfølgende krav om
registrering ved DTO’en.
_________________________________________________________________________________________________________
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Peter Mejlhede, Lufrumsudvalget: Efterspørger en samling af udvalgene mhp. at se på arbejdsgange
etc. Jens Hansen, er enig heri og HB har allerede gjort sig overvejelser herom.
Dirigenten satte herefter beretningen til afstemning. Alle kunne godkende beretningen.
4. Hovedbestyrelsens kommentarer til den udsendte årsrapport og godkendelse af denne.
Dirigenten gav herefter ordet til Jørgen Legind og Unionens generalsekretær Lars Agesen-Pagh.
Med henvisning til den udsendte årsrapport gennemgik Lars Agesen-Pagh i overordnede vendinger regnskabet:
Årets resultat ender på 224.000 kr. mod et underskud året før. Der er ikke de store udsving på kontingenter
og tilskud, men vi har været i stand til at bruge færre midler på vores aktivitetsområder.
I forhold til budgetterne er vi 400.000 kr. bedre. Vi tør godt budgettere med underskud, bl.a. i tillid til at
momskompensationsordningen bidrager til at lukke et evt. hul, ligesom vi efterlader plads til aktiviteter og
projekter, hvor vi godt ved at gennemførelsen ikke nødvendigvis er mulig når det kommer til stykket.
Problemstillingen er dog netop at vi jo typisk henter vores budgetunderskud ved at aktiviteter vi meget
gerne ville have gennemført desværre ikke gennemføres. Som et eksempel ses, at vi under Coronaen
ikke har kunne sender vores konkurrencepiloter afsted til konkurrencer. Det giver store besparelser, men
den manglende deltagelse giver andre frustrationer.
Indtægterne er på samlet lige under 3,5 mio. kr. hvilket er ca. 350.000 kr. bedre end budgetteret. En lille
del vedrører kontingenter, som dog primært forårsages at tekniske forskelle i hvordan der opkræves betalinger for Nordig Gliding og KDA ift. vores medlemsopkrævninger. Det store udsving er på øvrige indtægter, hvor momskompensationen udgør størstedelen. Coronaen er umiddelbart medført at en række
projekter ikke er gennemført uden i ”foreningsdanmark”, hvilket gør at der er søgt færre midler i puljen,
hvorfor vi har fået en væsentlig bedre udbetaling end forventet.
Enkelte aktivitetsområder blev gennemgået.
På ETU’s område er der brugt væsentlig mindre end budgetteret grundet aflyste konkurrencer. Omvendt
har vi igangsat arbejdet med digitalisering tidligere end planlagt, også set i lyset af problemerne med FlightLogger og overgangen til Elevlog.
Flyvevirksomheden har, efter vi troede der var kommet helt styr på det hele i 2020, været ramt både af
uheld med motorfalken som gav flere måneder uden flyvning og udlejning. Den nye LS8’er har ikke fløjet
de timer der var forventet, både grundet forsinkelse med omregistrering og manglende konkurrencedeltagelse. Så nogle frustrerende afvigelser.
Samlet set rammer vi aktivitetsbudgettet meget godt, med en totalafvigelse med 104.000 kr.
Balancesum på 8,3 mio. og Egenkapital på 6 mio. kr.
Der er i 2021 investeret i henhold til vores plan, men har dog også i 2021 fået mulighed for at købe eget
udstyr til mosfjernelse frem for at købe ydelsen af Hedeselskabet, men på en måde så vi holder os inden
for investeringsbudgettet for netop dette.
Største afvigelse er naturligvis beslutningen fra Formandsmødet om købet af ny DG1001, hvor der er lagt
et depositum.
Dirigenten takkede for gennemgangen og åbnede for spørgsmål fra repræsentanterne.
Erik Døssing (SG-70): Vil gerne fremhæve vores aftale med Herning Kommune og økonomien for centeret generelt. LarsAP: Overordnet set kommer nationalcenteret ud med et mindre underskud på ca. 39.000
kr. efter afskrivninger og de til centeret tilknyttede lønkroner. Medtager man derudover den andel at vores
momskompensation som direkte kan henføres til aktiviteten på Nationalcenteret, ca. 60.000 kr. af den
samlede momskompensation, så har vi teknisk set et overskud på den samlede drift. Det har taget lang
tid at komme derhen hvor centeret hviler i sig selv. Målsætningen er dog ikke at det skal hvile i sig selv,
men at vi holder os inden for den aftale ramme på 100 kr. pr. DSvU-medlem i ”tilskud” til driften. Vi er
hjulpet af en aftale med Herning Kommune, som ikke i udgangspunktet hverken kan eller vil bidrage til
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drift af nationale organisationer, men gerne vil støtte til de lokale klubber. Fremadrettet er værdien for
nationalcenteret på ca. 50-55.000 kr. Tak til SG-70 for det gode samarbejde med at få aftalen på plads.
Peter Mejlhede, Vejle: Hvorfor har registreringen af den nye LS8’er trukket ud? LarsAP: Jeg har ingen
god forklaring, for første vinter satte vi processen i gang til november, men da ting trak ud, måtte vi lade
sagen udsætte da sæsonstarten pressede på. Den efterfølgende vinter satte vi processen i gang igen,
og nu er det endeligt på plads. Det kan ikke udelukkes at vi selv bærer en del af skylden. Mads Leth,
bidrager med at vi fortsat arbejder på at få oprettet en ekspertgruppe der kan bidrage i forbindelse med
omregistreringer.

Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskabsgennemgangen.
Dirigenten satte herefter regnskabet til afstemning. Alle kunne godkende regnskabet.
5. Ordensudvalgets beretning for det forløbne år og godkendelse af denne.
Formanden for Ordensudvalget, som oplyser at der i 2021 ikke var sager til behandling i Ordensudvalget
Beretningen fra Ordensudvalget blev taget til efterretning af repræsentantskabet.
6. Behandling af forslag fra Hovedbestyrelsen.
Der var ikke indkommet forslag fra Hovedbestyrelsen til behandling.
7. Behandling af forslag fra klubberne
Der var ikke modtaget forslag fra klubberne til behandling.
8. Program og budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
Dirigenten gav ordet til kasserer Jørgen Legind Hansen.
Budgettet blev fremlagt, dog i redigeret form i forhold til det på formandsmødet i november fremlagte.
Vi forventer samlet set et minder underskud omkring 150.000 kr.
Vi forventer at fastholder en DSvU-medlemstal på omkring1400 medlemmer. Kontingentet har været uændret i de seneste mange år. Tilskud fra DIF falder en smule i 2022, og årsagen er medlemstallene som er
indberettet til DIF, som er kommet under 2000 medlemmer.
På aktivitetssiden fastholdes niveauet for driften af unionen på ca. 1,7 mio. kr. På Flyvevirksomheden
forventer vi lidt mere omsætning på centeret, som gerne afspejler sig på flyvevirksomheden. Ligeledes
med nationalcenteret, hvor vi budgetterer med en nul-løsning, hvor centeret hviler i sig selv. Velvidende
at meget kan ske undervejs.
Uddannelsesområdet er en stor post. Vores nye medarbejder starter 1. april og lønomkostningen ligger
placeret her under uddannelse.
Materielområdet liger sig selv fra tidligere, men dog vil igangsætning af digitaliseringsprojekter påvirke
området en smule allerede i 2022.
Elite- og Talent-området har faldende omkostninger i 2022. De fleste af årets konkurrencer ligger i det
østlige Europa, hvor omkostningerne generelt er lavere.
Kunstflyvning forventer vi får aktiviteter i 2022. Flyvesikkerhedsudvalget har været meget aktive de seneste år og der arbejdes på yderlige materiale til brug for klubbernes sikkerhedsarbejde.
Fastholdelse og Bredde samt Rekruttering falder en del. Hovedårsagen er naturligvis færre lønomkostninger, som har direkte relation til strategiaftalerne med DIF. Kommunikationsudvalget er blevet revitaliseret
med nye medlemmer og vi forventer stor aktivitet i de kommende år, men området er ikke i sig selv omkostningstungt da det er båret af frivillige.
_________________________________________________________________________________________________________
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Investeringer i 2022 er ikke voldsomme. Der er nogle nødvendige radio- og transponder-opgraderinger
samt mindre investeringer på nationalcenteret til golfvogne, flyvægt og så en forventet grøn investering til
bl.a. overgang til varmepumpe til hovedbygningen.
Dirigenten takkede for gennemgangen og åbnede for spørgsmål fra repræsentanterne.
Jørgen Olsen, Fyns Svæveflyveklub havde spørgsmål til kunstflyvningsudvalget, og foreslog er der gennemføres kunstflyvningskurser således at vi bla. kan give instruktører bedre muligheder for at uddanne i
spin etc. Ove Dahl: DTO: Generelt forsøger vi at lave kurser hvile i sig selv. Så gennemføres der kurser
vil det ikke påvirke budgettet i stort omfang.
Peder Steffensen, Viborg: Hvor meget økonomi er der i digitaliseringssporet? Er der nærmere opdelt i
punkter. LarsAP: Vi vil modtage ca. 1 mio. kr. årligt fra DIF til arbejdet med de aftalte strategisport. Det
grønne spor udgør ca. 150.000 kr. årligt. Og de 2 andre spor har begge en økonomi, med lønkroner, på
400-450.000 kr. årligt. Der er sat store midler af til opgraderinger og videreudvikling af Foreningsadministration, med der er derudover også en høj grad af egenfinansiering i forbindelse med videreudviklingen.
Hovedbestyrelsen forslår at kontingentet fastholdes på de nuværende 1.045 kr. Dvs. 1.400 kr. pr. medlem
inkl. KDA og Nordig Gliding.
Det uændrede kontingent blev enstemmigt vedtaget.
9. Valg
9.a)

formand

Jens Hansen var villig til genvalg.
Hovedbestyrelsen indstillede Jens Hansen, fra Frederikssund-Frederiksværk Flyveklub, til formandsposten.
Dirigenten spurgte repræsentantskabet til andre kandidater. Ingen andre kandidater blev foreslået.
Jens Hansen blev enstemmigt valgt uden modkandidat.
9.b)

medlemmer til hovedbestyrelsen

To HB-medlemmer, Mads Leth (Vestjysk Svæveflyveklub) og Claus Elmeros (SG-70) var på valg. Begge
var villig til genvalg.
Der var ikke andre kandidater, Mads Leth og Claus blev valgt.
9 c)

suppleanter til Hovedbestyrelsen

Der skal vælges 2 medlemmer.
Nuværende suppleant, Jens Chr. Pedersen (Svævethy) var villig til genvalg.
HB indstillede Jens Chr. Pedersen (Svævethy) og Perle Møhl (Nordsjællands Svæveflyveklub) som suppleant til Hovedbestyrelsen.
Dirigenten spurgte repræsentantskabet til yderligere kandidater, men der kom ikke flere forslag.
Jens Chr. Pedersen og Perle Møhl blev valgt som hhv. førstesuppleant og andensuppleant
9 d)

medlemmer til Ordensudvalget

Nuværende udvalgsformand, Jan Schmeltz Pedersen var på valg. Jan var villig til genvalg. Jan Schmeltz
Pedersen blev valgt.
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To medlemmer, Erik Bennekou og Steffen Pedersen var på valg. De to var villige til genvalg. Der var
ikke andre kandidater. Begge blev valgt.
Kim Zamprano blev indstillet som suppleant. Der var ikke andre kandidater. Kim Zamprano blev valgt.
9 e)

revisor og revisor suppleant jfr. § 16.

Ernst og Young er udpeget af Danmarks Idrætsforbund
Den valgte revisor, Lars Sverre Rasmussen er villig til genvalg. Der var ikke andre kandidater. Lars er
genvalgt.
Posten som revisor-suppleant er vakant.
Repræsentantskabet efterspurgte kandidater, men det blev ikke foreslået kandidater. Posten blev derfor
ikke besat. Posten er fortsat vakant.
9 f)

Eventuelle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i øvrigt.

Der var ingen yderligere poster til besættelse.
..
10. Uddeling af pokaler.
Jens Hansen fik ordet og oplyst at der skal uddeles 2 pokaler, nemlig PW-pokalen og Göta-pokalen.
PW-pokalen uddeles i år til Lasse Edslev fra Århus Svæveflyveklub. I 2021 var det første gang
Lasse deltog i en international konkurrence, Junior EM i Litauen. Det blev til en meget flot sølvmedalje,
og med mindst mulig margin til førstepladsen. Ved indgangen til 2022 ligger Lasse dermed nr. 2 på EGCs
rangliste. Det er en ekstrem flot præstation af en hel ny danske repræsentant.
I 2022 skal Lasse deltage i EM for seniorer og VM for juniorer, og vi glæder os til at følge dig i årets konkurrencer.
PW-pokalen uddeles for særlige præstationer – og derfor har det ikke været svært at pege på Lasse
Edslev som modtager af pokalen. Stort tillykke.
Gøtapokalen er danske svæveflyveres højeste hædersbevisning, som uddeles for særlig fortjenstfuld
indsats i dansk svæveflyvning. I år har vi fornøjelsen af at uddele den til tidligere formand Peter Eriksen. Peter Eriksen deltog online direkte fra IGC-mødet i København.
”Udvikling er et langt sejt træk, og sker ikke fra dag til dag. Meget af den udvikling vi i DSvU har gang i i
dag er det som Peter Eriksen iværksatte efter at han blev valgt som formand for DSvU i 2016. Som det
første fik Peter støvet vores gamle perspektivplan af, og sammen med hovedbestyrelsen blev der afviklet
en perspektivweekend, hvor vi med rigtig mange sticky-notes, plancher med prioriteringer, vi sat ord på
hvor vi gerne vil hen som moderne idrætsorganisation. En strategi blev aftalt. Et stort og nødvendigt arbejde som fungerer som rettesnor for det fortsatte arbejde i Hovedbestyrelsen.
Andre gjorde sig lignende tanker – og DIF proklamerede kort tid efter en større omlægning af støtteordningerne, hvor man fremover agtede at støtte udviklingen af de enkelte forbund og se mindre på de historisk gennemførte aktiviteter. Vi ved at DIF var overrasket over hvor velforberedte DSvU var da vi gik
ind i strategiarbejdet med DIF. Men netop fordi Peter var så forudseende omkring behovet for at arbejde
mere strategisk var DSvU helt klar til processen.
Også KDA blev under Peters ledelse set efter i sømmene. Peter var foregangsmand for en organisationstilpasning. Det var bestemt ikke en let opgave at tilpasset KDA som organisation.
_________________________________________________________________________________________________________
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Peter var leder af kvinde-VM på Arnborg i 2015 – og arrangementer var meget velgennemført og vi som
organisation høstede stor anerkendelse for gennemførelsen.
I forbindelse med DAC fandt Peter et fælles behov sammen med flyvevåbnet. De havde behovet for dygtige piloter med den rigtige kultur, vi havde den gode kultur og mange potentielle piloter. Det førte til
oprettelsen af og samarbejdet omkring Danish Air Cadets, som både Flyvevåbnet og DSvU er meget tilfredse med og har fået en gevinst ud af. Peter står fortsat i spidsen for DAC-programmet for DSvU
Peter deltager fortsat i mange nationale og internationale konkurrencer, hvor han fortsat leverer gode
præstationer. Peter er sportsmand og et menneske som er utrolig behagelig at være sammen med, og
det er dejligt at se en sportsmand som så aktivt deltager også i det organisatoriske hårde arbejde.
Peter har gjort et kæmpe arbejde for Dansk Svæveflyver Union, ikke blot som formand, men også gennem deltagelse i det internationale organisationsarbejde. Han har været formand for EGU og er i dag
EGU Honorary president. Peter har fra marts 2021 været præsident for IGC og derigennem med direkte
adgang til FAI, hvor der måske også er brug for forandring?
Peter er helt sikkert en mand som fortjener vores tak. Göta-pokalen er de danske svæveflyveres højeste
hædersbevisning og den anerkendelse giver vi gerne til dig Peter. Tillykke.”
Peter takkede for tildelingen og takkede for samarbejdet med både hovedbestyrelsen, administrationen
og klubberne. Et samarbejde han har sat meget stor pris på.

11. Eventuelt
Der blev gennemført en kortere drøftelse omkring 8.33-radioer, hvor opfordringen er at man skriver til
materieludvalget omkring bekymringer og bemærkninger.
Hans Lund, Silkeborg bemærkede kort at vi som organisation er placeret i Jylland og stillede spørgsmål
til om vi dermed er fra langt fra Trafikstyrelsen og de myndigheder vi i øvrig samarbejder med i hverdagen?
Ligeledes om vi som organisation har bundet for mange midler på nationalcenteret. Mads Leth, HB bemærker at det – og Arnborg - er noget som kontinuerligt drøftes i Hovedbestyrelsen -– og konklusionen er
fortsat at værdien ved at have vores nationalcenteret klart overskygger ulemperne da nationalcenteret i
høj grad understøtter vores samlede unionsaktiviteter ligesom at mulighederne på Arnborg understøtter
klubbernes aktivitet, f.eks. med lejre og muligheder for uddannelse. Jens Hansen bemærker at disse
diskussionsemner jo også indgår i det fremtidige arbejde omkring vores perspektivplan.
Der var ikke flere bemærkninger til eventuelt, dirigenten takkede for god og orden, og gav ordet til formanden.
Jens Hansen takkede Ulrik Eilert for den måde han havde ledet mødet på, takkede deltagerne for deltagelsen og for at de bakkede op om unionens arbejde, og aktiviteterne der foregår ude i klubberne.
Referatet godkendt på Arnborg d. 29/8 2022
Jens Hansen

Ulrik Eilert

Formand DSvU

Dirigent
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