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Generationsskifte i Dansk Svæveflyver Union 
 
Som bekendt, så går vores direktør Helge Hald på pension pr. 31. december 2010. Da han samtidig skal 
afvikle restferie, afspadsering mv.,  betyder det i praksis, at han har sidste arbejdsdag fredag den 1. ok-
tober 2010, hvor vi afholder en afskedsreception for ham på Svæveflyvecenter Arnborg i tidsrummet kl. 
14.00 – kl. 16.00. 
 
Til at erstatte Helge har vi ansat generalsekretær Lars Ø. Agesen-Pagh.  Lars og Helge har i en periode 
kørt parallel løb for at generationsskiftet skal blive så godt som muligt. Forudsætningerne for dem begge 
er imidlertid væsentlig forskellige. Lars er jurist og generalist, mens Helge i mere end en menneskealder 
er oplært indenfor vores egen organisation. 
 
Det bevirker, at der fra 1. oktober 2010 må forventes at der bliver forskelle i ”kundehenvendelser”. 
 
I mange år har det været kutyme, at man har kunnet få et hurtigt svar i telefonen. Det kan man i vid ud-
strækning stadig efter 1. oktober 2010 i generelle sager. Fremover vil man dog ikke kunne forvente lige-
så hurtige svar omkring svæveflyvning specifikke emner.  Man vil fremover kunne forvente, at svartiden 
omkring disse emner bliver lidt forøget, da ikke åbenbare spørgsmål evt. skal videreformidles til udvalge-
ne i DSvU for besvarelse. 
 
Nogle vil måske mene, at det er en serviceforringelse. Det er det også, hvis man ser ensidigt på det, men 
vi har haft det held, at vi siden 1972 har kunnet ansætte personer med så tilstrækkelig indsigt i svævefly-
vemæssige forhold, at vi har vænnet os til blot at kunne løfte røret og få svar på de fleste spørgsmål med 
det samme. Det er nu ikke tilfældet mere. Set fra formandens stol, er jeg ikke utilfreds med at vi nu må 
sadle om, idet vi må forvente, at mange personlige tidrøvende direkte henvendelser om enkeltsager nu i 
stedet søges løst i klubbernes regi. DSvU er til for medlemmerne, men DSvU’s medlemmer er faktisk 
klubberne og ikke enkeltpersoner. 
 
Administrationen skulle hermed få bedre mulighed for effektivt at kunne arbejde for at servicere klubber-
ne i overensstemmelse med unionens love. 
 
DSvU internetadresse dsvu@dsvu.net og telefon 97149155 vil derfor stadig være aktive efter 1. oktober 
2010, og både Lars og Britta glæder sig til fortsat at betjene jer alle efter denne dato. 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Svæveflyver Union 
 
 
Poul B. Hørup 
Formand 
 


