
Forslag til takstregulativ 

 
Året 2010 er gået og regnskabet er gjort op, hvorefter jeg mener det er tid til at drage nogle 
erfaringer omkring klubbens virke. Umiddelbart har det i min optik været en af de bedste sæsoner 
længe med gode tiltag til opbygning af klubben og mere aktivitet både flyvemæssigt og socialt. Det 
spor er der kun et at gøre ved nemlig, fortsæt. 
 
Årets resultat er endt bedre end budgetteret, hvilket er positivt, men idet vi taler om et negativt 
driftsresultat på næsten kr. 80.000 er situationen ikke langtidsholdbar. Ved en analyse af regnskabet 
er der især 2 ting, der springer i øjnene nemlig stadig for lille tilgang af medlemmer og store faste 
omkostninger på Dimona’en, som samtidig udviser vigende aktivitetsniveau.  
 
Dimona’en repræsenterer en af de største enkeltudgifter i regnskabet og en fjernelse af denne ville 
teoretisk kunne bringe regnskabet næsten i balance. I virkeligheden vil det næppe være sandsynligt, 
idet flere medlemmers tilknytning er direkte betinget af tilstedeværelsen af et motorsvævefly, der 
også kan slæbe. Løsningen må derfor være at gøre dette fly mere attraktivt flyvemæssigt med en 
bedre regnskabsmæssig balance og samtidig mange flere timer i luften til medlemmerne. 
Den kraftige forhøjelse af takster og manglende instruktører til PFT og ud-checkning har i 2010 ført 
til faldende antal flyvetimer og tab af indtægter samlet. Netto tab før afskrivninger er således steget 
fra kr. 22.000 i år 2009 til kr. 41.000 i år 2010 iberegnet motor reparation. Uforudsete udgifter kan 
næppe heller i fremtiden undgås, men en større indtjening på flyet er nødvendig for bedre at kunne 
neutralisere disse. 
 
Jeg har gennemgået regnskab for de foregående år for at finde nøgletal for Dimona’en, samt 
medlemstendenser omkring brug af motorsvævefly i Aviator og andre klubber. Udfaldet af alt dette 
materiale er tilgængeligt i vedlagte regneark, der udviser henholdsvis 2010 Dimona drift, samt 
separat tab, der viser et standard driftsbudget. Mens de talmæssige størrelser er udledt af nuværende 
og tidligere regnskaber og startlistemateriale, er aktivitetsfordelingen inddelt efter 2010 niveau og 
for højere aktivitetsniveauer baseret på tidligere erfaringer fra klubben samt fra andre klubber. Disse 
viser, at ved lavere timetakster ser et motorsvævefly ud til at kunne trække tidligere medlemmer, 
med begrænset tid, i gang igen, samt give lidt mere flyvning til meget lidt aktive medlemmer. 
Statistisk ser det også ud til, at i de klubber, hvor flyet flyver mange timer, kommer en større og 
større del fra medlemmer på et relativt lavt aktivitetsniveau. I Aviator udførtes 
motorsvæveflyvningen tidligere primært af medlemmer på MOFA (nu aktiv 2) kontingent. Denne 
erfaring ligner andre klubbers, hvor et relativt lavt grundkontingent og overkommelig flyveafgift 
virker til at være aktivitetsfremmende. Dette adfærdsmønster har jeg forsøgt at tage højde for i det 
efterfølgende forslag. 
 
Tilgangen af nye medlemmer har været begrænset og bør øges, ligesom jeg ser en vis fordel i, at en 
del af disse nye medlemmer kommer fra den yngre gruppe, herunder studerende, der ofte bruger 
hele weekends og friperioder i klubben. Ligeledes ser jeg en fordel i, at kunne tilbyde pludseligt 
arbejdsløse nogle vilkår, der betyder, at de kan overskue deres økonomiske konsekvenser af at være 
i klubben og flyve. Klubbens fordel er en der har tid til at kunne være med til at løfte 
aktivitetsniveauet i klubben. 
 
Sigtet er at få øget aktivitetsniveauet i klubben, også på hverdage, og dermed skabe grobund for 
endnu flere flyveoplevelser til alle. Samtidig ved jeg med sikkerhed, at vi har haft arbejdsløse, der 
gerne ville være mere i klubben for både at flyve og hjælpe, ligesom vi har haft medlemmer der er 
stoppet med flyvning under studier eller ikke er kommet i gang med flyvning i studieperioden. Alle 
disse grupper vil potentielt have betydeligt med tid til at kunne understøtte aktivitet i klubben. 



 
Til den ordinære generalforsamling d. 12.03.2011 vil undertegnede derfor gerne fremsætte følgende 
forslag til takstregulativet: 
 
Forslag 1 til takstregulativ: 
 
Andre bestemmelser: 

Unge under 25 år under uddannelse, hvor der ikke oppebæres normal løngodtgørelse vil efter 
ansøgning kunne flyve til kontingentsatser gældende for Junior Aktiv 1. 
 
 
Forslag 2 til takstregulativ: 
 
Andre bestemmelser: 

 

Medlemmer der rammes af pludselig arbejdsløshed vil efter ansøgning kunne flyve i indtil 12 
måneder, eller til arbejdsløsheds ophør, til kontingentsatser gældende for Junior Aktiv 1. Som 
pludselig arbejdsløshed defineres, ”opsigelse der ikke er betinget af midlertidige vejrmæssige 
forhold eller andre forhold af midlertidig karakter”. 
 
Forslag 3 til takstregulativ: 
 
Startafgifter svævefly: 

 

Gælder kun for starter udført med klubbens spil. 
 Aktiv 1 kr. 0 
 Aktiv 2 kr. 50 
 Aktiv 3 kr. 80 
 Gæstemedlemmer kr. 100 
 Prøvemedlem pr. påbegyndt 30 min. flv. kr. 200 
 
 
Forslag 4 til takstregulativ:  
 
Flyveafgifter svævefly: 

 

For flyvning i klubbens fly udgør minutafgiften: 
 Aktiv 1 kr. 0 
 Aktiv 2 kr. 5,00 
 Aktiv 3 kr. 10,00 
 Gæstemedlemmer kr. 12,00 
Minuttakster betales fra og med det 16. minut 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Forslag 5 til takstregulativ: 
 
Tachoafgift: 

 
Pris pr. tachotime TMG (afregnes iht. fartøjschef-tid) 
 
 Aktiv 1 kr. 315 
 Aktiv 2 kr. 550 
 Aktiv 3 kr. 805 
 Gæstemedlemmer kr. 875 
(afregnes iht. tacho-seddel) 
 
Forslag 6 til takstregulativ: 
 
Flyslæb tachoafgift: 

 
 Aktiv 1 kr. 385 
 Aktiv 2 kr. 620 
 Aktiv 3 kr. 875 
 Gæstemedlemmer kr. 945 
(afregnes iht. tacho-seddel) 
 
  
Ovenstående forslag er stillet som aktivitetsfremmende foranstaltning. For svæveflyvning 
forekommer knækpunkterne i forhold til Aktiv 1, for aktiv 2 ved 15 st. og 15 timer, mens aktiv 3 
rammer ved ca. 10 starter og 10 timer. Der ses ikke at have været aktiv 3 flyvning i 2010. 
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