
 

 

Referat fra generalforsamling i Vestjyllands 

Svæveflyveklub torsdag d. 24. februar  
kl. 18:00 
 

 
 

Dagsorden: 

 
➢ Valg af dirigent. 

o  Jan   
 

➢ Valg af referent.  
o Britta 

 
➢ Bestyrelsens beretning om klubbens virke i det forløbne år.  

o  Steen: 
2021 blev langt hen af vejet et rigtigt godt år for VSK.  

Vi måtte desværre sige farvel til Per, som desværre døde i oktober. Der er ikke 
nogen tvivl om, at specielt Per er og vil blive savnet i klubben. Han har sat et 

stort aftryk på mange måder. Ære være Pers minde.  
 

På medlemssiden er vi nu 23 medlemmer og det er én mere end sidste år. Som 

det ser ud lige nu, er der ét medlem mere på vej ind - Nemlig Lucas. Det er fint, 
og der må gerne komme endnu flere til, hvis vi skal forsætte den udvikling vi har 

og det skal vi – det vil vi. Det gælder både udviklingen i økonomien og 
aktiviteterne ikke mindst. 

Jeg vil gerne sige velkommen til Noah, Laurids og Anders Bækgaard som er godt 
i gang med deres uddannelse til svæveflyvepiloter. Anders holder en mindre 

pause pga. at et højskoleophold, men kommer igen til maj. Det er en fornøjelse 
at arbejde med jer og så er det supergodt at I er med til at trække 

gennemsnitsalderen ned. 
 

Elite- og talentudvalget har udtaget nationalholdet for juniorer samt piloter til at 
A-gruppen, som ligger lige under nationalholdet. De har vurderet, at netop Mads 

har gjort sig fortjent til en plads på det hold med hans talent og indsats. Det 
giver adgang til den samme træning og andre muligheder som nationalholdet. Så 

stort tillykke med det Mads. Det bliver spændende at følge dig i det og måske 

flyver du fra os en dag. Vi er i hver tilfælde stolte af dig. 
 

Der er andre end Mads, som har fået fløjet i 2021. 
Niveauet af flyvninger er rimelig tæt på året før. 

Vi havde 4 starter mere i 2021 end i 2020. Dvs. fra 643 til 647 starter.  
Det kan næsten ikke blive tættere. 

Når vi kigger på alle flyene, er vi gået fra 453 timer i 2020 til 393 timer i 2021. 
En nedgang på 60 timer eller lige godt 12%. Vi kan vel heller ikke forvente at 

sætte rekorder hvert år. 
Mogens laver hvert år et fint overblik over de enkelte flys timer og starter. 

Der viser det sig bla. at T3 er gået fra 54 til 5 timer! Det er ikke mange. 
T2 er gået fra 95 til 70 timer og LN er gået fra 47 til 20 timer. 



 

 

Jeg vil tilskrive vejret en del at årsagen til denne fald. Derudover har der også 

være flere A-elever i 2021. Hvor der var flere B-elever i 2020. Så mon ikke T3 
kommer til at flyve meget i år.  

 
Har vi en velfungerende klub? Ja – Det har vi faktisk.  

I 2021 havde vi ikke nogen væsentlige udfordringer med jordmateriellet, som 
bare har virket. Det vil jeg gerne takke alle de folk for, som har arbejdet med det 

gennem året. 
 

Flyene har alle været flyvende uden problemer gennem hele året og som sagt, 
har de fløjet en masse og givet gode oplevelser fra sig. Stor tak til alle jer, som 

har arbejdet med at holde dem flyvende på alle forskellige måder. 
 

Banen, klubhuset, værkstedet, hangarerne og området generelt har fungeret 
uden problemer overhovedet samtidig med, at det er set godt ud. Også her vil 

jeg gerne takke alle de folk, som har arbejdet med det gennem året. 

 
Teoriundervisningen i vinterperioderne har vi i klubben her bidraget godt ind i. 

Opgaven har været i samarbejde med HSK og det samarbejde har også fungeret 
eksemplarisk. Så tak til alle jer, som har bidraget ind i det.  

 
Vores elever er der blevet fløjet med og de er blevet undervist på allerbedste og 

ansvarsfulde måde. Desværre har vi set os nødsaget til, primært at have 
undervisning om lørdagen, da vi pt. er lidt udfordret med kapaciteten på 

instruktørsiden. Tak til instruktørerne og andre for det store arbejde I lægger i 
det.  

 
Spil-tjansen har gennem hele året fungeret, som vi har kunne drømme om, med 

spilvagter på hver weekend. Det er en fornøjelse og stor tak til planlæggerne, 
spilførerne og dem, som indimellem har taget en ekstra vagt eller to. 

 

Det sociale samvær har, som jeg ser det, igen i 2021 været højt prioriteret og 
dermed har det også været en sand fornøjelse at være her. Desværre kunne vi 

pga. af en eller anden virus ikke afholde vores eller så legendariske nytårstaffel. 
Til gengæld havde vi en rigtig fin Skt. Hans fest, afslutningsfest og flere 

impulsive småfester gennem året.  
Vi er nogle stykker, som i uge i 30 tog på sommerlejr i Nordhalben. Mit første 

udtryk af stedet var noget i retning af: Vi kan også bare finde et andet sted, hvis 
det er. Men der måtte jeg revidere min opfattelse. De var noget af det bedste og 

gæstfrie mennesker, man kunne tænke sig. Meget i retning af os selv i øvrigt. 
Forplejningen var lige som at bo på hotel. Hyggen var helt i top og flyvningen 

ligesådan.  
Det er aftalt at de kommer hertil i uge 31 år og holder sommerlejr sammen med 

os. En stor tak til Casper, for at planlægge denne fine sommerlejr, selv om du 
havde nogle udfordringer med at komme i kontakt med de forskellige klubber i 

Tyskland. 

 
Vi har ikke rigtig haft nogle flyvearrangementer med gæster og det skyldes 

naturligvis coronaen. Til gengæld har Mogens søgt en del penge hjem fra 
forskellige corona-kompensationsfonde, som har gjort, at vi har kunnet udlove en 



 

 

hel del flyveture med det mål, at gøre opmærksom på denne fantastiske 

flyvesport. Tak til Mogens for at søge pengene hjem og ikke mindst tak til alle 
jer, som har arbejdet med at få givet vores gæster en fantastisk oplevelse i 

luften. 
 

Eller kortere sagt: Tak til jer alle for at være med til, at det lykkes med at have 
en god og velfungerende klub. 

 
Med de ord vil jeg ønske os alle et godt 2022 med en masse spændende 

aktiviteter og en masse god termik efter sæsonstart d. 12. marts kl. 09:30. 
 

På bestyrelsens vegne 
Formand Steen Lund 

 
o Ingen kommentar til beretningen 

o Beretningen er godkendt 

 
➢ Årsregnskabet fremlægges til godkendelse.  

o Regnskabet v/kassereren 
o Mogens fremlagde regnskabet. 

o Regnskabet viste et underskud på 73.000,-kr, som primært skyldes 
ekstraordinært afdrag på banklånet til LN. 

o Nettoresultatet giver en lille overskud. 
o Regnskabet godkendt 

 
➢ Valg af formand.  

o Steen genopstiller 
o Steen er genvalgt   

 
➢ Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse.  

o Thomas genopstiller 

o Mogens genopstiller 
o Mogens er genvalgt   

o Thomas er genvalgt   
o Casper er genvalgt som 1. suppleant   

o Mads er valgt som 2. suppleant 
 

➢ Valg af 2 revisorer og én suppleant for disse.  
o Steffen  

o Christian  
o Anders er suppleant  

 
➢ Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.  

o Der er ingen forslag fra bestyrelsen 
o Der er ingen forslag fra medlemmer 

  

➢ Eventuelt. 
o  Ny logo? 

▪ Lonni har lavet 3 forslag til nyt logo. 



 

 

▪ Der ønskes endnu et forslag, hvor flyet fra det gamle logo 

sættes i en ring. 
 

o Ansvarsområder: 
▪ Der er lavet et skema med forskellige ansvarsområder. Dette 

for, at vi fortsat kan have et pænt og velfungerende område. 
▪ Der er kommet ansvarshavende på og de har tilkendegivet, at 

de godt vil tage sig af det.  
▪ Nu mangler der kun, at ALLE sætter deres navn på listen som 

medhjælper 1 eller flere steder.  
▪ Alle har pligt til at deltage i 1 eller flere områder. 

 
o Rengøring: 

▪ Udfordringen med rengøring i klubhuset blev diskuteret. Der 
var flere gode forslag til en løsning. 

▪ Det blev vedtaget, at 2 personer har et kvartal ad gangen, hvor 

de står for rengøringen. 
▪ Bestyrelsen peger på de 2 personer efter hvert kvartal. Således 

alle kommer til at deltage i rengøringen.  
▪ Thomas og én mere tager fra nu og ind til sommerferien. 

▪ Det påpeges, at man altid gerne må tage en støvsuger og i det 
hele taget gøre rent. 

▪ Selvfølgelig er alle altid forpligtiget til at rydde op efter sig selv. 
 

o Info efter møde mellem ejerkredsen og VSK  
▪ Edvard, som ejer jorden øst for banen, var inviteret med til det 

del af mødet. 
▪ Det blev aftalt med Edvard, at vi bytter jord, således han får 

jorden syd form den nye hangar og vi får jorden øst for banen. 
▪ Det betyder bla. at vi får mulighed for at starte helt oppe fra 

Roderhus. Det giver 200 meter længere bane og dermed 150 – 

200 meter mere højde. Der er købt wire og snor, som kan nå 
alle 1200 meter.  

▪ Vi må ikke stille spillet ved Roderhus af hensyn til beboerne. 
▪ Der bliver nu sået korn med græs i området. Kornet bliver 

høstet til august og derefter har vi råderet over jorden. 
▪ Ejerkredsen undersøger, om træerne øst for hangaren skal 

fjernes. 
 

o Ejerkredsen vil bygge et nyt værksted til klubben, HVIS 
medlemmerne vil lægge arbejdskraft til.  

▪ Der blev tilkendegivet, at det vil medlemmerne gerne. 
▪ Det bliver den gamle hangar, som bliver forlænget mod øst, 

isoleret, isat vinduer, monteret rulleport i østgavlen og hvad 
der ellers skal til. 

▪ Planen er at starte byggeriet til efteråret. 

▪ Klubben skal komme med et oplæg ned ønsker til værkstedet. 


