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Mødt: Rolf Grostøl, Frank Sandeløv, Erik, Mogens, Jørgen, Nils, Bjarne, Ole, Alf  
Afbud: Niels, Bjørn 
 

 

Notater fra mødet:  

1. Rolf Grostøl spørger ind til aktiviteterne i klubben.  

2. Erik har taget initiativ til mødet, fordi han har fornemmelsen, at vi ikke rigtigt har udviklet 
os siden medlemsundersøgelsen. Frank har derimod faktisk fornemmelsen af, at mange af 
anbefalingerne er gennemført. Svæveflyveferie, sommerskoling, alm. skoling sat mere i 
system, med internettilmelding til skoling. Kontingentsystem ændret. Søndagsskoling 
ændredes til onsdagsskoling for at give luft til instruktørerne, men manglende 
søndagsskoling koster mange gange aktivitet hér.  

3. Vi mangler især TMG instruktører. Vi kunne bruge (uddanne) andre medlemmer end 
instruktører til at iværksætte flyvning / strækflyvning om søndagen.  

4. NDV foreslår 100 km. stjerneflyvning om EKVH som overkommelig træningsflyvning, for 
at få folk i gang, og lukke hullet i mellem ”S” og rigtig stræk. Med diplom, og registrering 
på klubtavle, når flyvning gennemført. Rolf fortæller, at undersøgelser viser, at hvis 
medlemmer skal blive i klubber, skal man enten være social succes eller flyvemæssig succes 
…en stjerneflyvning vil være en flyvemæssig succes.  

5. Frank fortæller, at vi skal sikre gennemsigtig kommunikation, samle alle informationer på 
én platform, i stedet for flere forskellige.  

6. Rolf siger, at man mange mænd måske siger at de er tilfredse med flagstangen, men i 
virkeligheden er det for ikke at tabe ansigt, fordi de ikke tør / evner at flyve længere.  

7. Nogen medlemmer har lavet stor indsats, spil / PR, men har følt sig glemt i et hjørne.  

8. Rekruttering til opgaver, meld opgavens indhold tydeligt ud!  

9. Klubben består af tilsyneladende at IT-folk og ingeniører. Medlemsundersøgelsen viste, at 
langt de fleste nye medlemmer kendte et medlem i forvejen. Tivoliture og plakater kan ikke 
stå alene som PR. Der har lige været indslag på DR, der bør da være opdateret hjemmeside. 
Det bør lyse, at vi også kan uddanne i kunstflyvning / instruere FTST / mm.  

10. Klubbens driftsøkonomi er fornuftig, men vi indtjener ikke til afskrivninger.  

11. Visionsmøde som afklarer medlemmernes ønsker for klubben / for sig selv (værdiafklaring)  
…kunne være emne på en af klubaftenerne til vinter.  

12. Hvad skal der ske fra nu af, vi kunne godt lave en strukturafklaring – hvad ønsker vi skal 
ske på forskellige udviklingspunkter.  
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13. Rolf: efter OL i Athen fik bordtennisklubberne kæmpe tilgang, men klubberne kunne ikke 
”optage” alle de nye, så de forsvandt igen, og hvad værre var, breddemedlemmerne var også 
forsvundet fordi der pludseligt ikke var plads til dem, så efter to år var totalresultatet 
negativt.  

14. Vi reflekterer over denne aftens snak, og tager den op som punkt på næste bestyrelsesmøde. 
Rolf vil gerne forsat være tæt på udviklingen, DIF kunne også komme og lave et 
klubudviklingskursus. 

jlm  


