Generalforsamling i Vestjyllands Svæveflyveklub
torsdag d. 20. februar 2020

Dagsorden:
➢ Valg af dirigent.
o Jan
➢ Valg af referent.
o Britta
➢ Bestyrelsens beretning om klubbens virke i det forløbne år.
o Steen Lund:
Når jeg skal til at skrive beretningen, er det naturligt at filosofere over året der er
gået og få det fortalt på bedste vis. Beretningen må også gerne være
afvekslende fra tidligere. Det har jeg forsøgt, men det er ikke gået særlig godt.
Igen har vi sat rekorder i forhold til aktiviteterne på pladsen. I 1. halvdel af året,
havde vi faktisk udmærket vejr, med få aflysninger af flyvedage til følge. 2.
halvår har været ok, men ikke prangende i forhold til timer i luften. Jeg vil
betegne det som et gennemsnitlig år vejrmæssigt.
Minimum de sidste 10 år, har vi ikke fløjet så meget som i 2019. Svæveflyene
som normalt flyver fra Vester Ejstrup, var i luften 377 timer. I 2018, som var et
kæmpe rekordår, fløj vi 352 timer. Altså 7% mere i år. Jeg har kun tallene
tilbage til 2012, hvor vi til sammenligning fløj 88 timer.
I 2019 blev der udført 794 starter mod 569 året før. Hvilket er 40% flere.
Det virker måske en smule ensformigt at høre om rekorder hvert år, men det har
vi haft og det er faktisk rart at snakke om, da det vidner og en absolut
velfungerende klub.
Hvorfor er det så en velfungerende klub?
Det er der selvfølgelig mange grunde til, men ud over at vi har noget materiel,
som altid fungere, som det skal, har vi ikke mindst nogle fantastiske
medlemmer, som er super gode til at bidrage på mange fronter. Hvis der er
noget som skal laves, er det aldrig et problem at få hjælp og allerbedst: Rigtig
mange af jer er gode til selv at tage initiativ til at gå i gang med en opgave.
Pludselig er tingene bare lavet og det er en sand fornøjelse.
Vi har haft flere arrangementer for virksomheder i 2019, som alle fungerede
perfekt. Det helt store arrangement i 2019 var uden tvivl, da Faster Andelskasse
valgte at holde en stor del af deres jubilæum her på pladsen med flere aktiviteter
ud over flyvning, i samarbejde med flere andre klubber og foreninger fra
området.

Der var en fantastisk opbakning fra jer medlemmer og pårørende til at få det til
at fungere og tusind tak for det. Vi fik klubben, pladsen og svæveflyvning vist
frem på allerbedste måde.
Som I alle ved, hævede vi sidste år kontingentet, som havde lagt på det samme
niveau i flere år. Det ses tydeligt i regnskabet, som Mogens vil redegøre for om
lidt. Det sammen med en øget aktivitet og udlejning at hangaren gør, at
driftsøkonomien ser fornuftig ud.
På medlemssiden er vi lige øget med ét medlem netto - set hen over året. Vi er
nu 22 aktive medlemmer. Med det kendskab jeg har, er der ét medlem mere på
vej ind. Det er fint, men der skal bare nogle 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.
I 2019 er Anders og Nicolai kommet til. De er begge godt i gang med skolingen.
Anders har bestået den første del af teorien og er nu godt i gang med den
nemme del af det. Så mon ikke også det går, som det skal. Velkommen til jer
begge. Det er altid velkommen og dejligt, når der komme nye medlemmer til og
især når det er så aktive medlemmer som jer.
Så har vi jo Mads, som vi stadig sloges med, men mon ikke det snart får en
ende, så han selv kan flyve ud i fædrelandet.
Når jeg siger, at det får en ende, mener jeg selvfølgelig ikke denne spekulation
bogstaveligt. Jeg regner da med og håber, at vi stadig skal skubbe en smule til
ham, ligesom vi også gerne gør det ved de lidt ældre piloter. Thomas er kommet
på listen som klubtræner og det skal udnyttes eller benyttes til at motivere alle,
som kan have behov for det.
Der er stadig flere i klubben, som ikke har fået taget deres sølv-C.
Vi havde igen en fantastisk sommerlejr i Leszno i Polen. Vi var 8 piloter og nogle
familiemedlemmer, som drog afsted i uge 30, hvor vi havde en helt igennem
fantastisk uge, med en masse godt flyvning, socialt samvær og ikke mindst en
masse godt grin. Vi har besluttet at gentage succesen igen i år. Det var dog ikke
muligt at komme til Leszno, da de har en større konkurrence i uge 30, så
beslutningen faldet på Landau i Sydtyskland. Jeg er sikker på, det bliver mindst
lige så godt.
Til sidst må sammenfatningen være:
- Vi fik et gennemsnitlig vejr, men alligevel en masse flyvning.
- Vi har en klub som fungerer godt på alle fronter.
- Vi har nogle fantastiske medlemmer, som vi dog gerne vil have flere af.
- Vores økonomi er blevet bedre.
- Vi havde en fantastisk sommerlejr, som selvfølgelig bliver gentaget.
Med det vil jeg ønske os alle et godt 2020 med en masse spændende aktiviteter,
en masse nye medlemmer og en masse godt termik efter sæsonstart d. 14.
marts kl. 09:30.
o Ingen kommentar til beretningen.

➢ Årsregnskabet fremlægges til godkendelse. Regnskabet v/kassereren
Afskrivningsmetode er ændret i nærværende regnskab, hvilket viser et stor
overskud.
Driftsoverskud på 86.500,-kr
o Ingen kommentar til regnskabet.
➢ Valg af formand. Steen genopstiller
o Ingen modkandidat. Steen forsætter som formand.
➢ Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse.
o Mogens genopstiller
o Thomas genopstiller
Ingen modkandidat. Mogens og Thomas forsætter i bestyrelsen.
Suppleanter valgt: Jan og Casper
➢ Valg af 2 revisorer og en suppleant for disse.
Forslået Steffen og Christian, begge blev valgt.
Per valgt som suppleant til revisor.
➢ Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
o Ingen forslag.
➢ Eventuelt
Sun Air Cup – Jan stiller op og opfordrer til, at flere stiller op til det fra klubben,
det forgår i uge 31.
Knud fortæller at der skal nyt tag på klubhuset: Ønsker hjælp til at få nye
tagplader op omkring april, der skal sættes stillads op inden, det er tænkt til en
weekend. Forslår at Steen holder den røde tråd i start fasen og man melder sig til
hos ham.
Ejerkredsen har drøftet at få moderniseret i klubhuset, men økonomien er ikke til
det endnu. Bedre lokale forhold med tiden. Brandovnen fjernes inden der
kommer ny tag på.
Forslag om at skraldespanden skal flyttes, da skraldemanden er for hård ved
vores p-græs.
Er der tænkt at der kommer affaldssortering? Der bliver taget stilling til det, når
den tid kommer.
ASW20 – Hutten er ”Mælkehvid” således det kan være svært at se ud, sårligt når
solen er tæt på horisonten. Den er blevet poleret for at tage problemet.
Er der brugt marked med hutter? Thomas undersøger det.
Sikkerhedsmøde den kl. 19.00 Højbyvej 14

