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Deltagere: Erik, Ole, Jørgen (til kl. 21), Mogens, Lars, Bjarne 

Agenda: Medlemsudvikling 

Det blev konstateret, at der ikke har været store ændringer i medlemssammensætningen siden Lars 

Dyrskøt og Frank Sandeløv lavede en dybdegående medlemsundersøgelse i 2008, hvorfor denne blev brugt 

som reference. 

Der var enighed om, at der skal udarbejdes: 

- En vision 

- En strategi 

- En handlingsplan 

Med baggrund i begrænsede arbejdsmæssige ressourcer, blev det besluttet at arbejde ”ned fra og op”, 

d.v.s. at starte med handlingsplanen. 

Medlemsområdet: 

Udfordringen på medlemsområdet er således: 

 

- At organisere flyvning og klubliv på en måde der giver mulighed for at forene klubliv, karriere og privatliv, 

hvilket vil kunne reaktivere flere passive medlemmer. 

 

- At kunne tiltrække, opfostre og fastholde medlemmer, der kommer i klubben uden forudgående erfaring. 

 

- At hjælpe medlemmerne i gang med strækflyvningsoplevelser, hvilket ses at være en klar mangel især hos 

passive og tidligere medlemmer. 

 

Opgaven på det flyvemæssige område er: 

 

- at få et systematiseret instruktør udvælgelses- og træningsprogram, der iværksættes f.eks. allerede ved 

tildeling af passagertilladelse, og sikrer et konstant flow af nye instruktører med 1 – 2 emner om året. 

Prioriteres ikke p.t. 

 

- at få bragt aktivitetsniveauet op bl.a. ved mere kreative flyvedage med små konkurrencer, som f.eks. 

landingskonkurrencer, max tid i svag termik, omskolingssamlinger, klubudflugter og blandede sociale tiltag 

ifm. flyvedage. 

Landingskonkurrence i forbindelse med sæsonafslutning indføres. Aktion: Bjarne 

Omskolingssamlinger forsøges indført. Aktion Bjarne + instruktørerne 

 

- hjælpe medlemmer i gang med strækflyvning via strukturerede programmer og indføre en daglig 

strækflyvnings mentor eller lignende. 

Vesthimmerlandstrekanten indført. 

Lørdags strækflyvning forsøges indført. Aktion Bjarne + instruktører + erfarne strækflyvere 

 

- få startet omskoling af medlemmer til flytyper de opfylder kravene til og dermed få spredt brugen af flyene 

og give den enkelte flere muligheder for at flyve. 
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Forsøges indført. Statustavle oprettes. Aktion: Bjarne + instruktører 

PR området: 

 

De primære indsatsområder vedr. PR og rekruttering bør derfor være: 

 
- at de enkelte nuværende medlemmer gør mest muligt for at trække personer med, som har udvist en 

interesse for sporten. 

Opfordring til medlemmerne. Aktion Lars + Jørgen (opfordring i News) + øvrige bestyrelsesmedlemmer 

- annoncering målrettes mod miljøer, hvor der i forvejen findes en interesse for flyvning. 

Prioriteres ikke p.t. 

- deltagelse i arrangementer til medlemshvervelse bør primært ske i flyveinteresserede miljøer. 

Prioriteres p.t. ikke 

- kendskabet til klubben og sporten udbredes bedst af de eksisterende medlemmer via deres kontakt og 

påvirkning af eget netværk. 

Se første pind. 

- store annoncekampagner generelt ses ikke at give noget nævneværdigt resultat. 

Enig 

 

Opdatering af Aviators hjemmeside, så den bliver up-to-date og udadvendt mod kommende medlemmer er 

iværksat af Lars. 

 

Udarbejdelse af ny info-folder er under udarbejdelse. Aktion Lars (+PR-gruppe) 

 

Kasse med foldere på flyvepladsbygningen. PR gruppen 

 

Kasse med foldere på klubhus. PR gruppen 

 

Artikler om aktiviteter sendes til lokale dag-/ugeblade. Aktion PR-gruppe 

 

Værdier: 
 
Opgaven på området er:  
 

- at få debatteret, hvad der skal være klubbens vision og på hvilket værdigrundlag den skal bygges. 

- at få skabt et klart regelværk, der er synligt for alle, baseret på vision og værdigrundlag. 

- at få gennemdiskuteret, hvilke uskrevne regler vi har og vil acceptere ud fra vores vision og værdier. 

- At få skabt en organisation med klare opgaver og lang planlægningshorisont. 

 

Gennemføres på senere bestyrelsesmøde(er) 

 

Medlemsfrafald: 

Opgaven til at bibeholde medlemmer som aktive er derfor: 

 
- at gøre det muligt at dyrke svæveflyvning effektivt uden at skulle bruge meget tid, hvilket kan afhjælpes ved 

f.eks.  

- Halvdagsflyvning 

SMS-kæder forsøges oprettet. Aktion: Lars 

 

- Skolehold med mødepligt efter tilmelding 
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Iværksat. 

 

- Dimona skoling 

Opfordring til klubmedlemmer bliver omskolet til Dimona. Aktion: alle 

Fast Track for nye medlemmer indføres. Aktion: Bjarne 

 

- Hverdagsflyvning 

SMS-kæder forsøges oprettet. Aktion: Lars 

 

- Organiserede transportordninger 

Opfordring til brug af SMS-kæde og Chatten. Aktion: Jørgen (opfordring i News) 

 

- at gøre det muligt at kombinere flyvning og familieliv, ved satsning på blandede sociale- og flyvemæssige 

aktiviteter og flere alene stående sociale aktiviteter 

Åben. 

- at have velfungerende materiel. 

Åben. 

- at have faciliteter til rådighed for familien. 

Åben. 

- at kunne kombinere arbejde med flyvning med f.eks. åben internetadgang, kontormulighed/hytte etc. 

Åben 

- At have et kontingentsystem, der giver mulighed for at betale mindre ved meget lav aktivitet. 

Iværksat. 

 

Opgaverne for at vende medlems tilbagegang til fremgang er derfor: 

 

- Få skabt en god og behagelig omgangstone i klubben ved f.eks. at få lagt vægt på positivt 

anerkendende ytringer i stedet for negative tilkendegivelser. 

Gør medlemmer opmærksom på opslag på tavlen i klubhus (opsat af Johan). Aktion: Alle 

 

- Få styrket det sociale liv i klubben ved bl.a.  

- få skabt bedre familiefaciliteter 

- familieflyvedage 

- specialarrangementer og udflugter både med og uden familie 

- ½ dags flyvning 

- involvering af medlemmer til at tage samlende sociale initiativer 

Prioriteres ikke p.t. 

 

- Få skabt klarhed over klubbens forventninger til medlemmer og omvendt ved f.eks. 

- introduktionsmøder med organisatorisk gennemgang af klubben 

- evt. udlevering af klubhåndbog 

Folder genoptrykkes og sendes hjem til nye medlemmer. Aktion: jørgen 

 

- Få hævet det interne kommunikationsniveau ved f.eks. 

- Redigering af klubbens hjemmeside således, at denne er indgangspunkt til al 

klubinformation 

- Fastholdelse og styrkelse af ”Aviator News” ????? 

- Styrkelse af mail kæder til at inkludere alle medlemmer.  

Iværkksat. 
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Generelle organisatoriske spørgsmål: 
 
Til afhjælpning af disse forhold bør der arbejdes på: 

 

- klare kommunikationslinier og tilbagemeldings kanaler til instruktør gruppe og bestyrelse. 

Hjemmeside opdateres med mail adresser og mobil numre. Aktion: Lars 

 

- Øget fokus på, at vi som enkeltpersoner skal øve os i at være bedre til at lytte til hinanden og 

positivt understøtte 

Aktion: Alle 

 

- Langtidsplanlægning af klubbens aktiviteter inkl. 

- Løbende 12 mdr. plan for flyvedligehold 

Materielstatus og forventet vedligehold og eftersyn på alle fly udarbejdes. Aktion: Ole 

 

- Udarbejdelse af langtidsbudgetter for klubben 

Ej behandlet 

 

- Udarbejdelse af en plan for flyflådens sammensætning nu og fremover, hvilket skal være 

styringsredskab for flyinvesteringer og salg. 

Ej behandlet 

 

- Større grad af medlemsindragelse på det niveau det enkelte medlem magter 

Indførelse af Team-organisation. Aktion: Bestyrelsen 

 

- En holdningsbearbejdning således, at problemer bliver taget op i et åbent forum så snart de er 

konstateret og ikke får lov til at udvikle sig på grund af konflikt skyhed. 

Aktion: Alle 

 

- Holdningen til flysik skal indebære, at den enkelte forstår sit ansvar for at medvirke til at hæve det 

kollektive niveau for flyvesikkerhed. Alle skal medvirke aktivt her. 

Obligatorisk briefing af et valgfrit flysikemne på morgenbriefingen. Aktion: Bjarne + instruktører 

 

Opfattelse af bestyrelsen: 
 
Til styrkelse af klubben skal bestyrelsen derfor: 

 

- gøre sig klart, at bestyrelsen og instruktørerne i nævnte rækkefølge er klubbens kulturbærere. 

Uden en forbedret opfattelse af kulturbærernes styrke, er der stor risiko for en fragmentering af 

klubben; derfor er en styrkelse af bestyrelsens image nødvendig. 

Noteret. Aktion: Bestyrelsen 

 

- forbedre informationsniveauet omkring bestyrelsens arbejde 

Info fra bestyrelsen + referater lægges på hjemmesiden. Aktion: Jørgen og Lars. 
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- skabe bedre overblik over muligheder og underbygge beslutninger med veldokumenteret 

beslutningsmateriale. 

Fremlæggelse af Vision – Strategi – Handlingsplan. Aktion: Bestyrelsen 

 

Få passive medlemmer til at blive aktive igen: 
 
11. Har du overvejet om du igen vil være aktiv svæveflyver.: ( Udfyldes kun for passive medlemmer ).

  

  Ja  17 Nej    3 

Konklusion.:   

 

Som det fremgår under pkt. 5. er der indkommet besvarelse fra 21 personer der p.t. er passive.  

Det bør derfor give stof til eftertanke, at 17 ud af disse 21 har overvejet igen at blive aktiv svæveflyver. 

Veterandag(e) planlægges. Aktion: ??? 

 

 

Endvidere diskuterede vi hvorvidt vi kunne få flere medlemmer til at komme på pladsen, selv om de 

ikke kunne være der en hel dag, ved at indføre en fast jordtjeneste-vagtplan. 

 

Det var hvad jeg kunne huske ud fra mine notater. 

Hvis I har kommentarer, modtager jeg gerne. 

Referent: Bjarne 

 
 
 

 


