Referat fra generalforsamling i
Vestjyllands Svæveflyveklub torsdag
d. 23. februar kl. 17:30.
 Valg af dirigent
o

Per Kousgaard

 Valg af referent
o Britta Lund
 Bestyrelsens beretning v/formanden
o Ved Steen Lund:
Igen i år kan jeg sige, at sidste år, altså 2016, blev et rigtig godt år for
Vestjyllands Svæveflyveklub. Det blev den på flere punkter dog ikke alle.
Jeg syntes vi skal starte med det knap så sjove nemlig på medlemssiden.
I 2015 var vi 20 aktive medlemmer og i 2016 var vi med 19 aktive medlemmer
det sidste halve år. Det er ikke et stor tilbagegang, men det er en tilbagegang og
det er ikke godt nok. Det er essentielt, at vi har fremgang eller i det mindste
statusquo.
Noget af det positive omkring medlemmerne er, at vi har et godt socialt miljø og
at medlemmerne syntes, det er hyggeligt og sjovt at komme her. Det betyder
bla., at der ikke er udmeldinger af klubben på den konto.
Vi bliver jo heldigvis alle ældre og det betyder også, at vi kan blive nød til at
stoppe med at flyve, hvis helbredet svigter. Også derfor er det meget vigtigt, at
vi får nogle flere medlemmer.
Vi forsøger at sætte nogle tiltag i søen for at gøre opmærksom på os selv, for jeg
er sikker på, at der er mange, som slet ikke ved vi eksistere og mange ved heller
ikke, hvad det vil sige at svæveflyve.
Uden at gå i detaljer omkring tiltagene vil jeg nævne, at vi vil prøve at lave nogle
flere firmaarrangementer.
Vi vil gøre mere opmærksom på, at man kan købe et gavekort til en flyvetur, bla.
til farsdagsgave.
Vi vil igen holde pinselejer.
Vi vil være mere aggressive på Facebook ved at ligge opslag op.
Vi vil hele tiden opdatere hjemmesiden og gøre opmærksom på den.
Vi vil gøre noget mere ud af åbenhus-arrangement, bla. ved en udstilling inde på
Teknisk Skole i Skjern.
Vi vil lave en sommerlejre i uge 30. Det kan vi snakke mere om under evt.
Derudover vil vi i det hele taget være mere ude omkring os med at gøre
opmærksom på os selv. Og det har vi alle en vist ansvar for, hvis vil have at
klubben skal bestå i mange år fremadrettet og det vil vi…!

Og så til det mere positive:
På medlemssiden kan jeg nævne at vi i 2016 havde Mattias som gik solo og vi
har Jan, som fik hans S-certifikat. Stor tillykke til dem.
I foråret fik en instruktør mere i klubben samtidig med, at vi fik instruktørhjælp
udefra, det har betydet, at vi igen har haft skoling både lørdag og søndag. Det
har været med til, at der har være en del mere aktivitet på pladsen i
weekenderne.
Per har også i 2016 stået for hverdagsflyvning, når ikke det er blevet forstyrret
at det der arbejde. Det har også i 2016 været en succes med en masse skoling
og flyvning for S-piloter.
I år vil vi stadig prøve at køre videre med hverdagsflyvning. Dog i en lidt anden
form. Per er ikke længere så arbejdsramt i weekenderne og kan derfor træde til
som instruktør i weekenderne. Det betyder så, at han ikke længere er fast
tovholder til hverdag. Når vi kommer lidt længere hen på året, hvor det er lyst
om eftermiddagen, vil vi lave hverdagsflyvning om torsdagen, men det er ikke
sikkert, at der er en instruktør. Så skal S-piloterne selv flyve. Der bliver sendt en
Doodle ud i stil med de foregående år, hvor man kan melde sig på, når man
gerne vi ud i klubben. Skulle vi være så heldig, at der dukker en masse elever
op, kikker vi på det og tager den derfra.
Der er flere grunde til det, men noget tyder på, at det har været det helt rigtige
at skifte de gamle fly ud til mere tidssvarende fly, for igen i 2016 fik vi en
fremgang i flyvningen.
I 2015 blev der her fra pladsen fløjet 175 timer, men i 2016 blev der fløjet hele
245 timer. Det er en fremgang på 40% og næsten en 3 dobling i fht. 2012 hvor
vi kun fløj 88 timer. Det er da fantastisk.
Antal starter er det samme som i 2015. Det betyder at flyveturene er blevet
noget længere og dermed (forhåbentlig) noget sjovere.
Det kan vi godt tillade os at være både glade for og stolte af, for det tolker jeg
sådan, at medlemmer syntes det er både sjovt, hyggeligt, spændende og
udfordrende at komme på pladsen og de får fløjet noget. Det er jo det, som det
hele drejer sig om.
Resten af vores materiel fungerer også optimalt og læg lige mærke til, at spillet
har fungere et helt år nu med begge tromler. Det er fantastisk. Bilerne kører som
de skal og flyene er alle klar eller meget tæt på til sæsonen 2017.
Den slags kommer selvfølgelig ikke af sig selv og i den forbindelse vil jeg gerne
takke alle, som har været med til at lave vedligehold på materiellet.
Hver vinter er der mange, som laver en masse værdigfyldt arbejde for klubben,
og dermed os selv, men i denne vinter har det da taget helt overhånd.
I september var der en flok, som startede på at bygge en ny og tiltrængt hangar
og i dag står der en stort set færdig hangar på ca. 700m2. Den gamle hangar
kan stå derinde 3 gange, så det bliver SÅ godt.
Det var heller ikke sket, hvis ikke der var en masse gode mennesker, som har
lagt en masse tid og energi i det. Der er blevet bygget i sommervejr, regn, blæst,

frost og alm. dansk vintervejr. Det har ikke været lige sjovt altid, men det er
sket.
Der er ingen tvivl om, at det har været Knud og Per, som har trukket det klart
største læs, men mange andre har også været gode til at bygge. Kæmpe tak til
jer.
Jeg har kikket på det. Der vil ikke være meget plads med Janussen, men med en
15 meter fly, vil det ikke være noget problem at flyve igennem hangaren med
porte i begge ender, hvis de ellers er åbne.
Til sidst vil jeg lige lave en lille sammenfatning af beretningen for dem, som ikke
har hørt efter:
2016 så rigtig godt ud for Vestjyllands Svæveflyveklub flyvemæssigt og socialt. I
2017 skal vi have nogle flere medlemmer.
Med det vil jeg ønske os alle et godt 2017 med en masse spændende aktiviteter
og en masse godt termik.
o Mogens Lund gør opmærksom på, at der ingen skader har været på
materiellet i 2016.
o Beretningen er godkendt.
 Regnskabet v/kassereren
o Mogens Lund:


Der har været indtægter på 268.000,-kr



Udgifter på 289.000,-kr



Når ikke afskrivningerne er medregnet er der et overskud på
500,-kr



Der har været ekstra udgifter på bla. diesel og kursus.
Derudover er der kommet afdrag på ASW 20.

o Tilskuddet til instruktørkurset er iberegnet.
o Regnskabet er godkendt.
 Vedtægtsændring: Pkt. 6 ønskes ændret fra:” Valg af revisor og en
suppleant for denne. ” til ” Valg af 2 revisorer og suppleanter for
disse. ”
o Ændres til: ”valg af 2 revisorer og en suppleant for disse”
o Ændring er vedtaget.

 Valg af formand – Steen Lund modtager genvalg
o Steen er genvalgt.
 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
o Niels Grønbæk modtager genvalg
o Niels er genvalgt.
o Kurt Poulsen modtager genvalg.
o Kurt er genvalgt.
 Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen
o Per Kousgaard og Christian Pedersen er genvalgt
 Valg af 2 revisorer
o Steffen Kousgaard og Christian Pedersen er genvalgt.
 Valg af 1 revisor suppleanter
o Per Kousgaard er genvalgt
 Indkomne forslag
o Der er ingen indkommende forslag
 Eventuelt
o Uge 30 – Svæveflyve sommerlejer hvor vi tager til udlandet, hvor det
er en familie uge.
o Århus og Holstebro tager til Stuttgart i Tyskland. Der kan der bla.
flyves i alperne.
o

Vi kunne også tage en tur til Leszno Polen. Der en campingplads,
restaurant og hotel på flyvepladsen. Mulighed for at tage egne fly
med.

o 4-5 personer der er interesseret. Stemning for Polen.
o Termikken er bedre i udlandet.
o Der forslås i Danmark som en mulighed.
o Tænker over om der skal arrangeret en sommerlejr i udlandet

o Spilvagt: Der er 58 vagter i år, ingen spilvagter i oktober. Første
spilvagt fra den 25. marts. Der er 5 dage som står åben, der kan
besættes byd ind på. Hver spilfører har 5 spilvagter.
o LN – Hudden er meget mat. Skal vi evt. have en ny hut eller kan
den poleres op. Thomas undersøger mere omkring det.
o Der er indmeldt et nyt medlemmer til sæsonstart. S-pilot.
o Der er indmeldt et nyt prøvemedlem. Elev.
o Der er behov for flere før elever. Der bliver prioriteret at flyve med
dem i Pinsen. Derudover kan der stort set altid flyves med dem i
løbet af sommeren.
o Arne har meldt sig som passiv medlem. Arne beholder hytten.
Kommer den til at se træls ud, har ejerkredsen mulighed for, at
pointerer det for Arne, som har vedligeholdelse pligten.
o Mofaen skal evt. til salg – den er dyr i drift. Skulle der være nogen
som er interesseret så sig til.

