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Kære alle, 
 
Tak for et godt møde i dag, og tak til Ole L. for frokost :-) 
 
I kan finde dagens præsentation 
her: https://prezi.com/view/2hHR20yBmsO6F6FeB1FE/ (Brug pilene 
i bunden af skærmen til at navigere frem og tilbage) 
 
Et kort referat (sig til hvis der er noget jeg har misforstået, glemt, 
eller bare trænger til at blive uddybet, så sig endelig til!) 
 
Jens BK startede med at gennemgå oplægget til køb af fly fra 
medlemsmødet den 9. december. 
Bestyrelsen fik på det møde en relativ klar tilkendegivelse på hvad 
man ønskede, det viste sig dog at de ønskede fly var lidt optimistisk 
prissat. 
Det sammenholdt med begrænsninger i udbud af brugte fly, har 
resulteret i at vi har købt en Arcus M i Polen, og en LS-4 i Litauen 
(kontrakten blev underskrevet på mødet - vi mangler sælgers 
underskrift - alt er dog aftalt via mail). 
 
Det blev drøftet om vi skal "nøjes" med en LS-4, og så lade Acro'en 
være det andet "mellemklassefly". 
Ole L. gjorde opmærksom på at Acro'en er meget krævende mht. 
vedligehold, der er eftersyn med 500 timers mellemrum, mens det 
for LS-4 er 3000 timer, og for Discus 6000 timer! 
 
Vi afventer svar fra DSVU mht. leje/køb af Discus CS, 
hovedbestyrelsen holder møde den 25. januar. 
 
Det blev også drøftet om man kunne købe en Discus 2 cT, og lade 
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den afløse en LS-4, samtidig med at den som turbofly vi udfylde 
rollen som "højereydende fly" - et problem er dog at vi ikke har 
pengene til en Discus 2 cT på nuværende tidspunkt, så vi skal på 
lånemarkedet hvis vi vælger den løsning. 
 
Konklusionen var at man ville overlade det til udvalget, men at vi 
bør være opmærksom på at vi også har andre indkøbsbehov, og at vi 
på et tidspunkt skal have en ny Dimonamotor. 
 
Vi drøftede hvad vi gør med trailerne, bestyrelsen har et ønske om 
at få ASK 21 og Junior i lukkede trailere. 
 
Vi har undersøgt om ASK'en kan være i Duo vognen, det kan den ikke 
(vingerne er for brede ved vingeroden!), så vi sætter Duo vognen til 
salg. 
Vi vil undersøge muligheden for at konvertere LS-6 vognen til Junior 
vogn, sælge den ene LS-4 vogn, og beholde den sidste LS-4 vogn til 
den "nye" LS-4 
 
(Efter mødet undersøgte vi muligheden for at sætte Junior'en i en af 
Cobra vognene, men vingerne kan ikke være der (samme problem 
som for ASK'en!), så konklusionen er at vi beholder Swan vognen til 
LS-4, og sælger resten - vi overvejer hvad vi gør mht. vogne til 
ASK21 og Junior) 
 
Vi har nogle praktiske udfordringer de næste måneder, vi skal have 
hentet et par fly, i henholdsvis Polen og Fredericia (LS-4 kommer 
med fragtfærge fra Litauen), vi skal have fundet en løsning for 
placering af Arcus i hangaren, og vi skal igang med omskoling til 
Arcus, det sidste har Silkeborg Flyveklub tilbudt at hjælpe med. 
 
Vi drøftede DGDA, der var (så nogenlunde) enighed om at det er en 
god ide, og at vi skal fortsætte med det, dog skal vi have STOR fokus 
på hvor mange resurser vi bruger, og hvor meget det "generer" vores 
skole- og anden flyvning. 
Det giver os penge i kassen, og profilerer svæveflyvning. 
Bestyrelsen lægger op til at vi får lavet et fast "team" som står for 



DGDA flyvningerne, gerne med så mange teammedlemmer, at man 
ikke behøver være med hver gang (2-3 personer bør kunne klare 
flyvningerne), vi bør overveje om vi primært nøjes med at bruge 
Puchacz'en til DGDA flyvningerne, og måske dropper flyslæb. 
Flyvechefen Ole B. opfordrede til at så mange flyvninger som muligt 
flyves af andre end instruktørerne, så vore medlemmer med 
passagertilladelser, får dem holdt vedlige. 
Mogens B. deltager i et møde med DGDA og de øvrige klubber 
mandag den 22. januar (det forlyder at der kommer flere klubber 
med, bl.a. Viborg - hviket vi synes er en rigtig god ide) 
 
Vi drøftede hvervning af og fastholdelse af medlemmer. 
Jens BK præsenterede hvad vi gør (og ikke gør!) i dag, og efterlyste 
ideer til hvad vi kan gøre anderledes. 
 
Mht. hvervning af nye medlemmer, så ser det ud til at vi får 
materiale fra DSVU rettet mod folkeskoler og videregående 
uddannelser, det bifaldt forsamlingen. 
 
Mht fastholdelse, så gav det anledning til en længere drøftelse af 
vores måde at gøre tingene på, både i forhold til modtagelse og 
kontakt til nye medlemmer/elever, men også "effektiviteten" på en 
flyvedag. 
En mere effektiv flyvedag kunne gøre at medlemmerne føler de får 
mere ud af deres medlemsskab, at de ganske simpelt får fløjet 
noget mere! 
Der var bred enighed om at vi nemt kan gøre det bedre, f.eks. 
komme hurtigere igang om morgenen, sørge for at give en hånd med 
på startstedet, og i det hele taget effektivisere nogle af vore 
arbejdsgange. 
Det blev foreslået at nye medlemmer/elever fik en form for mentor, 
det kunne f.eks. være en af instruktørerne, måske skal det være 2-3 
instruktører som fungerer som mentorer, det øger sandsynligheden 
for at der er jævnlig kontakt. 
Arrangere et månedligt "elevmøde"? 
Det blev også nævnt at nogle nye piloter følte sig lidt klemt når der 
skulle vælges fly om morgenen. 



Nogle ser det som et problem at et fly står i vogn og skal samles før 
der kan flyves, og sættes i vogn om aftenen. 
Det blev opfordret til at alle bliver omskolet til spil - også de der 
ikke indgår i spilførerturnus, så alle kan tage en tørn i spillet på de 
dage hvor det kniber! 
Jens BK fortalte at der sidste år blev afholdt et møde hvor nogle af 
udfordringerne for nye medlemmer blev drøftet, konklusionerne fra 
det møde, som netop berører nogle af det ovenstående, er aldrig 
blevet sat i spil, det vil vi gøre i år!! 
 
Aktiviteter som strækflyvningskursus (det kan være en hel uge, eller 
måske et par weekender?), Sølv-C, små interne klubkonkurrencer 
som længste/hurtigste strækflyvning, varighed, højdevinding osv., 
flere sociale arrangenmenter og klubture blev nævnt som noget der 
også kunne hjælpe på at fastholde medlemmer. 
 
I forbindelse med ovenstående drøftelse, faldt snakken på 
vigtigheden af en klubtræner, en position der har "svævet" lidt i 
klubben de senere år. 
Lars Brodersen tilbød at tage den kasket på, og starte "jobbet" med 
at deltage i DSVU's Klubtrænermøde den 23. - 24. februar. Tak til 
Lars :-) 
 
Næste punkt var en kort gennemgang af hvilke klubturer der kan 
være muligheder for i år, se præsentationen. 
 
Sidste punkt var en kort gennemgang af AVIATOR kalenderen med 
årets aktiviteter. 
 


