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

Referat:

Hovedbestyrelsesmøde nr. 3 (2012/2013)

Mødedato:
Mødested:

Den 28. maj 2012
Torvehallerne, Vejle, kl. 18:00

Deltagere:

HB:

28. juni 2012

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

Suppleant: Steffen Kousggard (Afbud)
Jannie Krogsdal
ADM:

Lars Agesen-Pagh

1. Intern organisation
1. NIL
2. Referater og efterretningssager
2.1. Referat fra HB-møde nr. 2 d. 10.05.2012
- Referat godkendt.
Til efterretning:

AB – referat fra møde 18. juni 2012

Møde den 13. juni 2012 i TRS mellem KDA og TRS om vindmølleafmærkning
 DSvU blev først bekendt med mødet efter dets afholdelse.

TRS svar af 15. juni 2012 om klage om slæb med UL.

Referat fra møde i Breddeudvalget 5. juni 2012
Referater er taget til efterretning.
3. Intern organisation
3.1. Generel orientering fra kontoret.
- DASK. Mulighed for oprettelse som selvstændig klub under DSvU er i korte træk luftet for
enkelte bestyrelsesmedlemmer i DASK. Adm. arbejder på et forslag til proceduren fremadrettet.
- ARC. Vi har fået liste med svævefly fra TRS hvor ARC er udløbet/ikke foreligger. Vi er i gang
med at undersøge de enkelte fly. Ikke alle er under DSvU CAMO. Tidskrævende, men ikke så
slem som først antaget.
3.2. Nyt fra Udviklingskonsulenten
Analyse af medlemssystem afleveret til HB forinden mødet. ADM beder om lov til at bruge tid på
at teste specifikke medlemssystemer. Det understreges, at der forinden igangsætning skal der
diskuteres muligt flyregister i tilknytning til systemet.
3.3. Evt. sagsanlæg fra debitor (OY-XRP)
Lukket pr. 28.6 med betaling af det fulde selvrisikobeløb.
4. Økonomi
4.1. 1. halvårssregnskab 2012
- Balancen pr. 26.6. som ikke helt er en halvårsbalance, men som giver et bedre indtryk af
den økonomiske status end balancen pr. 1. kvt. 2012 er fremsendt til HB for inden mødets
afholdelse.
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Kto. 1101 – Kontingentindtægter:
Kontingentindtægterne afviger negativt. Der kan være lidt periodeforskydning i det, men der nok
reelt tale om lidt færre medlemmer end budgetteret. Omregnet på årsbasis er der en negativ afvigelse på tDKK 54.
Kto. 1219 - Samlet konkurrence og træning:
Under halvdelen af årsbudgettet forbrugt. Er der en reserve? Det er der nok ikke, da der jo ikke er
nogle afregninger endnu. Britta og Lars mener, at det kommer til at passe.
Kto. 1411 – XPN-indtægt:
Lejeindtægt på XPN indgår halvårlig, og 1. halvår er ikke bogført endnu (15.600 kr.). Omkostningerne i kto. 1415 kommer løbende, og dem talte vi om ved sidste HB-møde.
Bør vi afregne månedsvist/løbende som med flyets omkostninger?
Flyet skal i øvrigt sættes aktivt til salg. LAP har talt med Jørgen F. Sørensen fra klubben. Vi får lige
opdateret gangtid etc. på motoren mhp. værdiansættelse. Det lyder til at klubbens evt. overtagelse
vil blive drøftet snarligt.
Kto. 1427 – HXP-indtægt:
Nu er der indtægter på Frøen – tDKK 25 – og det er lidt mindre end halvdelen. Kan vi hente resten
i 2. halvår?
Kto. 1431/1441 – XRP/XSA-indtægt:
Flyveindtægterne på Puchacz’en og Duo’en bekymrer. Iflg. Lars er der væsentlig mindre udlejning
af fly i år, og hvis indtægterne er udtryk for et halvår, så vil vi komme til at mangle tDKK 71 ved
udleje af disse to fly. Kunne vi lave en aktivitet i klubberne med spind med Puchacz’en?
Intern leje til hhv. HI- og FI-kursus giver dog indtægter på yderlige 10.000 kr. pr. fly. Disse er dog
ikke bogført på fremsendte balance.
Kto. 1529 – Samlekonto for flybrændstof:
Umiddelbart er der et ”underskud” på flybenzin – tDKK 50 – men der er ikke medtaget nogen optælling af beholdning. Beholdning af AVgas er afmålt 27.6 til ca. 5000 liter.
Kto. 1661 – ARC-gebyrer:
Der er realiseret tDKK 159 af årsbudgettet på tDKK 220. Kasseren anførte, at han troede, at alle
indtægterne på denne konto ville ligge i foråret, men Lars oplyser, at der også er indtægter i efteråret. Så det udligner sig nok.
Pr. 28.06 er der 83 ARC’s der afventer fakturering en af de nærmeste dage. Værdi 62.250 kr.
Kto. 1712/1756 – Vand- og elindtægter/Forbrugsafgifter el og vand:
Der er budgetteret med et samlet overskud på tDKK 37 for hele året. Hvis der korrigeres for Hangar 2, der skal aktiveres med pt. tDKK 275 excl. Moms, har vi nu et overskud på tDKK 15, så samlet set ser det rigtigt ud – men der er nogle afvigelser inden for de enkelte konti, og jeg kan da
være noget i tvivl om, hvorvidt vi rammer budgettet.
- Det blev diskuteret hvorvidt minimums afregningen på hytter hvor der ikke er installeret målet
(eller afleveres årlige målertal) bær sættes kraftigt i vejret. AB opfordres til at se på sagen herunder muligheden for at forlange målere på alle hytter fra primo 2013.
Periodebalancen slutter med et overskud på tDKK 112, men der er endnu ikke foretaget afskrivninger.
5. Materiel
5.1. Materielkontrollantkursus 2012 i uge 41
14 tilmeldte pr. d.d. fra 10 klubber.
5.2. Fly med udløbet ARC
Adm arbejder med TRS-liste med fly med udgået ARC. Både DSvU og Danglide camo er på listen.
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6. Konkurrenceområde
6.1. Klasseskift til VM, herunder status VM USA/Argentina
Morten Bach, SG-70 er bevilget klasseskifte til klubklasse
Status: Fly shippes til Uvalde, men priser er lidt højere end forventet. I Argentina arbejdes pt. kun
med lejede fly. DIF har godkendt flyleje som transportomkostninger ift fordelingsnøglen.
Agnete har meldt fra til VM i Argentina.
6.2. Diverse angående luftrum og restriktioner.
Enkelte overskridelser under DM. Resulterer i nye regler til SAC. Revision er i gang pt.
6.3. Uddannelse af sportsvidner
Forventes på plads fra vinter. Procedurer skal vendes med KDA også.
6.4. Startprocedurer med DM mv.
Lidt tættere placering, som kan give lidt sikkerheds bekymringer. Men de nye procedurer fungerer
umiddelbart godt.
6.5. Status på SAC/Junior DM/Junior Nordic/Std. DM
Junior/nordic 25 stk.
Std. Kl. 7 stk. – I underkanten, vi har annonceret efter flere deltagere.
6.6. Status slæbefly
Sværere og sværere at finde egnede fly. Muligvis ”problem” i årene der kommer.
Kan der blive behov for asfaltstribe på Arnborg på sigt?
6.7. Budgetopfølgning DM/SAC
Underskud på flyslæb primært pga. af stigning af diæter.
En nærmere diskussion af vilkår for kantinen, særligt priserne skal der ses nærmere på. Emnet, herunder sammensætningen af dagsdiæter fra 2013, sættes på dagsorden til kommende HB-møde.
6.8. Kvinde VM 2015
Enkelte personer arbejder med de indledende ting men der skal etableres et hold der skal stå for forberedelserne til arrangementet.
7. Uddannelse
7.1. I-kurser 2012
HI – 14 deltagere. 12 bestod.
Kursuslokal opgraderet med ny loft projekter.
7.2 Status ATO
MK/PH .. Arbejdsgruppe – uden for udd. udvalget. Strategi/planlægningsudvalg?
8. Flyvemæssig virksomhed
8.1. Forsøgsordning med slæb med UL-fly
Ordningen er under behandling ved trafikstyrelsen.
8.2. Grænsedragning mellem DULFU og DSvU
NIL
9. Klubområde
9.1. Orientering om brugerundersøgelse af en fælles IT-løsning for klubberne
Ole og LAP går videre hermed.
10. PR-område /Breddeområde.
10.1.
Svæveflyvekonference/Svæveflyveseminar
Kan vi samle konference med formandsmødet? Breddeudvalget arbejder videre hermed.
10.2.
Redaktionsudvalg.
Forslag om nedsættelse af redaktionsudvalg mhp forbedring af hjemmeside.
Breddeudvalg går videre hermed
11. Svæveflyvecenter Arnborg
11.1.
Medlemmer af AB
11.2.
Ny vognport
Skrider frem. Rejsegilde primo juni.
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11.3.

11.4.

Projektgruppe forventer / håber at den er beklædt med sider og tag inden SAC.
Medhjælp Arnborg
Vi har i maj og juni haft ekstra person, Gunnar Enkegaard, tilknyttet. Vi har været rigtigt glade
for at have ham på Arnborg. Vi har kun fået positive tilbagemeldinger fra brugerne af centeret.
LAP arbejder på aftale med Herning Kommune kan forlænges / evt. ny aftale.
Jordstykke ved motorvejen
AB bedes melde tilbage herom snarest.

12. Forsikringer
12.1.
Intet til behandling
13. Internationale relationer
13.1.
Nordisk Møde 7.-9. sep 2012.
PH, FC, MK og LAP deltager.
14. Danmarks Idrætsforbund
14.1.
DIF budgetmøde 5. -6. okt. 2012
14.2.
DSvU som grønt forbund – hvad gør vi fremadrettet.
Brevpapir? LAP arbejder på at tilføje logoet og fremsende prøve til HB snarest.
14.3.
11 ”små” forbund – status
Møde tirsdag i DIF, vi måtte aflyse deltagelse. Vi følger op.
15. Kongelig Dansk Aeroklub - KDA
15.1.
Intet til behandling
16. Trafikstyrelsen TRS
16.1.
Unionsmøde 14.11.2012
Er lagt i kalender.
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.
4. møde 21. august 2012
20.2.
5. møde 11. oktober 2012
20.3.
6. møde – Budgetseminar – 17. – 18. november 2012
20.4.
Formandsmødet – 23.- 24. november 2012
20.5.
7. møde 6. februar 2013
20.6.
Repræsentantskabsmøde 2. marts 2013
21. Kalender
21.1.
Opdatering af kalender på hjemmesiden.
- LAP / ADM
22. Eventuelt

