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

14. maj 2012
Dagsorden:

Hovedbestyrelsesmøde nr. 2 (2012/2013)

Mødedato:
Mødested:

Den 10. maj 2012
Torvehallerne, Vejle, kl. 18:00

Deltagere: HB:

Poul B. Hørup
Ole G. Andersen
Felipe Cvitanich
Michael Kristensen
Bent Karlsson

Suppleant:

Steffen Kousggard
Jannie Krogsdal - Afbud

Administration:

Lars Agesen-Pagh

1. Intern organisation
1.1.
Arbejdsmetoder i HB.
I forbindelse med virket i HB opretholdes der en relativt højt informationsniveau. For at bibeholde
dette er det vigtigt altid at vurdere om det materiale man får kendskab til kan viderebringes.
2. Referater og efterretningssager
2.1.
Referat fra HB-møde 22.03.2012
Referatet godkendt.
Til efterretning:
Referat af KDA bestyrelsesmøde 17.04.12
Referat fra KU møde 20.03.2012
Referat fra KU møde 24.04.2012
Referat fra materieludvalgsmøde 8.5.2012
-

Referaterne blev taget til efterretning.

3. Intern organisation
3.1.
Referat fra repræsentantskabsmøde 2012.
Referatet er jfr. vedtægterne godkendt af dirigent og formand og herefter lagt på hjemmesiden.
3.2.

Generel orientering fra kontoret.
 Arbejdet er præget af general travlhed.
 Profilbeklædning til Nationalholdspiloter samt webshop kører derud af. Vi er blevet lovet
løbende opdatering fra Sport24 på webshop delen.
 Godkendelse af baneforlængelse på Arnborg ser ud til at falde i hak. Rapport fra COWI
taler for tillæg til eksisterende miljøgodkendelse. Herning Kommune har 10. maj telefonisk bevilget dispensation til anvendelse under DM 2012.

3.3.

Nyt fra Udviklingskonsulenten
 April har haft fokus på fordelingsnøglen, som er indberettet til DIF. En ændret værdi på
nogle områder ”mudrer” billedet lidt, men arbejdet med miljø trækker i rigtig retning.
 Medlemssystem. Der er udsendt spørgeundersøgelse til klubberne.
 Der afholdes junior arrangement under DM.
 Kvinde arrangement i september 2012.
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3.4.

Afgørelser fra Ordens- og Amatørudvalget (A&O).
Afgørelserne er modtaget og KU har taget hånd om sagerne.
HB forundres dog over at A&O først nu tager sager op fra DM 2011, når man på et repræsentantskabsmøde ind imellem har oplyst, at der ingen sager har været til behandling.

3.5.

Ny intern revisor + ekstern revisor.
Den interne revisor, som blev valgt på repræsentantskabsmødet i marts måned, har trukket sig
pga. inhabilitet og revisorsuppleanten er orienteret herom.

3.6.

Evt. sagsanlæg fra debitor.
Sagen ikke afsluttet, men vi har ikke hørt fra pågældende advokat siden seneste skrivelse. Vi forventer at enten debitor eller advokaten lukker sagen.

4. Økonomi
4.1.
1. kvartalsregnskab 2012
Balance var udsendt til HB før mødet.
Kassereren har følgende bemærkninger til balancen:
Materielvirksomhed:
Der er næsten intet brugt, men budgetteret med tDKK 120. Har vi overbudgetteret? Det viser sig,
at der i budgettet indgår tDKK 100, som senere overføres til løn til centerassistenten.
Indtægter Nationalcenter:
Nogenlunde jævnt fordelt over året. Halvårlig opkrævning af grundleje, hangarleje og fastliggercampister, medens pilotafgifter opkræves helårligt.
XPN – Motorfalke:
Bogførte omkostninger til reparation, men flyet er lejet ud. Omkostningen er hovedeftersyn, ARC
og forsikring – helt i overensstemmelse med lejekontrakten
HXP – Motorfalke:
Er der slet ingen indtægter? Jo, men fakturering af fly mangler.
Kontingenter og tilskud:
Er disse almindelig sæsonfordelt? – Ja det er de
DM:
Hvad er årsagen til, at indtægterne allerede på nuværende tidspunkt er næsten dobbelt så store
som budgetteret? – Budgettering er foretaget før flytning af klasser fra SAC til DM. Administrationen tror at det udlignes med tilsvarende mindre indtægter på SAC.
Mødeomkostninger:
Holder budgettet, idet vi allerede pr. 30.4. har brugt mere end halvdelen af årsbudgettet? –
Umiddelbart ja, da der mangler refusion fra DIF for internationale møder. Disse refusioner kommer normalt i september/oktober.
Kontoromkostninger:
Udgifter til revision synes væsentligt dyrere end budgetteret. Skyldes det skift af revisor efter
krav fra DIF? – Der refunderes tDKK 25 fra DIF i september/oktober.
Debitorer:
tDKK 869 synes at være et stort udestående. – En stor del er ikke forfaldne kontingenter fra
klubber samt ca. tDKK 100 på mellemregningen med Forsikringsklubben. Afregnes normalt kvartalsvis, så beløbet er nogenlunde normalt.
Indbetalte gaver:
Er gaverne ikke udbetalt endnu? – Jo det er de og udligner saldoen pr 31.12.2011.
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4.2.

Momskompensation.
 Procedurer og principper gennemgået under overleveringsforretning af kassererfunktionen med Ole og Ole. Udarbejdet af ADM.
 Der er aftalt aflevering til Vistisen og Lunde 6. juni. Frist for indsendelse til SKAT er 1. juli.

5. Materiel
5.1.
Materielkontrollantkursus 2012
Der afholdes materielkontrollantkursus
sendt den 11. maj 2012.
5.2.

i uge 41. Unionsmeddelelse omkring tilmelding er ud-

Materielkontrollantseminar
Der afholdes materielkontrollantseminar den 20. oktober 2012. Nærmere herom udsendes senere.

6. Konkurrenceområde
6.1.
VM/EM

Udgifter til transport og import af fly til Argentina der er højere end først antaget (eller "driller").
Deltagelsen i konkurrencerne er generelt dyre for deltagerne.
USA konkurrencen er ved at være på plads.
6.2.

DM/SAC og herunder juniorer/talenter
Rekord antal deltagere til DM. SAC tilmeldinger kommer typisk først senere.

6.3.

Diplomer og konkurrencer
Forslag til omlægning af betalings procedurer. Opkrævning via DSvU, mod som i dag hvor vi skal
afvente indbetaling før igangsætning af sagsbehandling.
Vi kan med glæde konstatere, at vi har opnået gode resultater i udenlandske konkurrencer allerede i 2012.

6.4.

Kvinde VM 2015
KU - ved Øjvind Frank styrer processen.
Budgettet for konkurrencen er endnu ikke kendt, men fra udlandet kendes til god dækning af
omkostninger.
Interessant hvad konkurrencen vil betyde PR-mæssigt.

6.5.

Nordisk Junior 2012
Er sat i værk. Udenlandske forbund er behørigt orienteret, men interessen er tilsyneladende begrænset. Vi har endnu ikke modtaget tilmeldinger.

7. Uddannelse
7.1.
I-kurser 2012
FI - 9 personer – Alle bestod.
HI – 15 tilmeldte. Det er flere end der var planlagt med. Der skaffes ekstraslæbe flyv og en ekstra lærer.
7.2.

S-teori prøve forår 2012
Svar er afsendt til prøveafholdende klub i overensstemmelse med normalprocedurerne.
Materialet er sendt til klubbernes officielle DSvU e-mail adresser. Ikke alle klubber læser deres
DSvU mailboks jævnligt, så fremover meddeles det også på DSvU hjemmesiden, at resultaterne
er sendt til klubberne.
DHPU prøver sendes til afholdende klub samt KDA.
Ballon-prøver sendes direkte.
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Ved årets prøve var der fejl i Love og bestemmelser. Spørgsmål 1 blev annulleret. Det blev dog
kun udslagsgivende for 2 ud af 176 deltagere til prøven.
8. Flyvemæssig virksomhed
8.1.
Forsøgsordning med slæb med UL-fly
Den 26. marts 2012 blev der afholdt møde i Trafikstyrelsen (TRS) om slæbeforsøgsordningen.
Mødet havde udgangspunkt i en rapport om slæbeforløbet med UL-fly, dateret 21. november
2011, som var sendt til TRS på denne dag.
Mødet hos TRS var skuffende, da TRS, godt 4 måneder efter rapportens modtagelse, blot meddelte, at de ønskede rapporten yderligere konkretiseret.
Fremadrettet er der aftalt nyt møde 6. juni 2012, og de aftalte konkretiseringer er sendt til TRS i
overensstemmelse med det aftalte.
Forsøgsordning kører fortsat, så der kan stadig udføres flyslæb med UL-fly.
8.2.

Grænsedragning mellem DULFU og DSvU
Vi afventer, men sagen er ikke død.

8.3.

Luftrum Billund- implementering
Jan Schmeltz samler oplysninger om erfaringer op løbende, men indtil videre er der både positive
og negative episoder.
Et enkeltmedlem ”spamer” TRS og Naviair med anmodninger om aktindsigt.
HB overvejer at kontakte vedkommende, da ham, på han, trods af sine demokratiske rettigheder,
som DSvU naturligvis respekterer, skønnes at kunne skade DSvU som helhed.

8.4.

Nedlæggelse af TIZ
HB forundres over, at TRS ikke følger ordlyden i sin egen BL på området. I det hele taget er der
behov for revision af TIZ og R- og D-områderne. Vi opfordrer KDA til generelt at se på problemerne.

8.5.

Ny slæbekontrollant.
MK har kompetencen fsa. angår godkendelse af nye slæbekontrollanter.

8.6.

Møde i TRS 6. maj 2012 om ”Appoved Training organisation” (ATO)
Pr. 8. april 2013 skal vi arbejde efter nye EASA bestemmelser omkring træningsfaciliteter – altså
uddannelse. Hvordan det konkret udmønter sig er endnu ikke klart, men DSvU går store udfordringer i møde indenfor det næste år.

9.
Klubområdet
9.1.
Dask som medlem af DSvU
Vedtægterne tillader det umiddelbart. ADM går videre med sagen med den tilgang, at HB har
godkendt optagelsen..Samtidigt ser på CONDOR som aktivitet 2 (DIF teknisk). - ADM undersøger.
9.2.

Bruger undersøgelse hos klubberne om brug af medlemsdatabaser mv.
Er igangsat. ADM vender tilbage når der forelægger resultat af undersøgelse.
møde 21. august 2012.

9.3.

Kolding Flyveklub og Kassø-Tjele 400kv ledninger
Løbet er nok kørt. Vi har ikke her og nu kendskab til bedte advokat til evt. erstatningssag.
BK kontakter Klubben.
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10.
10.1.
-

PR-område
TV-projekt
Der er aftalt at mødes. DSvU, produktionsselskabet samt de 2 sponsorer. Dato ikke fundet endnu.

11.
11.1.

Svæveflyvecenter Arnborg
Medlemmer af AB
ADM havde hørt om medlem der muligvis var interesseret. Denne har dog meldt tilbage til LAP at
han alligevel ikke ønskede at deltage i AB.

11.2.

Ny vognport
Arbejdet skrider hurtigt frem. Stor ros til Jens Bach og alle hjælperne for ihærdigt arbejde med
projektet.
Priser for leje og indskud vil snarest blive fastlagt.
HB har fået henvendelse ang. flisebelægning fra person på ventelisten. HB anbefaler at flisebelægning betales af DSvU men konverteres til indskud. Modellen vil sikre indskydere penge retur
for fliser.

11.3.

Jord fra motorvejen
I forbindelse med etableringen af motorvejsafkørslen ved centret, blev der ved ekspropriationerne aftalt, at et jordstykke stykke nord for den gamle Fasterholtvej op til motorvejs tilkørslerne
skulle prisfastsættes når arbejdet var afsluttet.
Vejdirektoratet har nu anmodet om vores bud på køb af jorden. AB arbejder med sagen og sender tilbud til Vejdirektoratet.

11.4.

VGC-rally
Dask har anmodet om at kunne afholde VGC-rally (Vintage Glider Club) på Arnborg i enten 2014
eller 2016 med 70-80 fly og ca. 300 personer.

HB bakker op om projektet.
12.

Forsikringer
Intet til behandling

13.
13.1.

Internationale relationer
Intet til behandling.

14.
14.1.
-

Danmarks Idrætsforbund
DIF årsmøde 5. maj 2012
11 små forbund fik nedlagt Vækst- og udviklingsforum da DIF´s bestyrelse endte med at trække
forslaget. Hvis forslaget var blevet vedtaget, ville det have kunnet betyde store indskrænkninger
i, hvad vi som union ville kunne beskæftige os med indenfor tilskudsnøglen.
Referat følger fra DIF senere.

14.2.

DSvU som grønt forbund.
Ved DIF´s årsmøde 2012 blev DSvU certificeret som grønt forbund.

15.
15.1.

Kongelig Dansk Aeroklub - KDA
Forventninger omkring KDA
Punktet blev kortfattet diskuteret. PH rundsender som indledning i stikordsform, hvad vores forventninger indeholder. Vi er endnu ikke klædt på til at udarbejde en komplet liste.

15.2.

Indstilling til KDA´s hæderstegn + sportspokal
Pokaler via KDA. Konkrete emner blev drøftet. PH udfærdiger indstilling.
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16.
16.1.

Trafikstyrelsen TRS
Unionsmøde 26.03.2012
DSvU har deltaget i det halvårlige møde mellem TRS og Unionerne. Mødet blev ledet af Jesper
Rasmussen som er Sikkerhedsdirektør i TRS og direktionsansvarlig for Center for Luftfart, hvorunder al luftfart ligger.
Han tiltrådte 2 måneder før mødet, og erstatter Per Veingberg, der herefter ikke længere er en
del af Trafikstyrelsens direktion..
Han berettede kort om Trafikstyrelsens nye domicil samt hvordan organisationen indenfor luftfart
er sammensat i Trafikstyrelsen.

17. EASA
17.1.
Intet til behandling
18. Miljøforhold
18.1.
Intet til behandling
19. Andre organisationer
19.1.
Intet til behandling
20. Næste HB-møde
20.1.
3. møde 27. juni 2012
20.2.
4. møde 21. august 2012
20.3.
5. møde 11. oktober 2012
20.4.
6. møde – Budgetseminar – 17. – 18. november 2012
20.5.
Formandsmødet – 23.- 24. november 2012
Emner: Budget, Klubvedtægter(v/ DIF), Medlemsformer (Oplæg) +
20.6.
7. møde 6. februar 2013
20.7.
Repræsentantskabsmøde 2. marts 2013
21. Kalender
21.1.
Opdatering af kalender på hjemmesiden.
22.

Eventuelt
NIL

