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Indkaldelse til generalforsamling i PFG 

Kim Cecilia Zambrano 

Onsdag d. 14/3-2013 kl. 19:30 på Danmarks Tekniske Universitet, bygning 208, aud. 51. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning for det forløbne år 
3. Godkendelse af beretningen 
4. Regnskab for det forløbne år med revisorernes bemærkninger 
5. Godkendelse af regnskabet 
6. Vedtagelse af planer, budget og takstregulativ for det kommende år 
7. Langsigtede handlingsplaner 
8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
9. Valg af 2 kritiske revisorer 
10. Indkomne forslag 
 Deling af maskinværksted med PF Auto 
 Forening til administration af motorsvæveflyver 
11. Eventuelt 

 

Vedr. pkt. 1: 
Bestyrelsen foreslår Niels Erik Kaiser som dirigent. 

Vedr. pkt. 8: 
Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmer: Jeppe Nicolaisen, Christian Mor-
tensen og Axel Morgenstjerne. 
 
Bestyrelsen foreslår nyvalg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Morten Hugo Bennick og Martin 
Hangaard Hansen. 
 
Bestyrelsen foreslår nyvalg af 2 suppleanter: Michael Østerholm Jørgensen og Jens Ryt-
ter Petersen. 
 
DTU’s repræsentant i bestyrelsen er Jens Nørkær Sørensen. 

Vedr. pkt. 9: 
Bestyrelsen foreslår valg af 3 kritiske revisorer: Michael Krogh, Iver Christophersen og 
Thomas Bucka-Christensen. 
 
Vedr. pkt. 10: 
DTU har fremsat ønske om, at der gøres plads til Polyteknisk Motorcykelklub (PMC) i 
bygning 237. Det foreslås i skrivende stund at PMC’erne melder sig ind i PF Auto og at 
PFG bidrager til PF Autos plads ved at (mod passende betaling) give brugstilladelse til 
maskinværkstedet til PF Atuo. 
 
Der drøftes i skrivende stund, at etablere en forening  i fællesskab med KF. Foreningen 
kommer til at stå som ejer af det nye, fælles motorsvævefly. 
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Årsberetning 2012 

Polytterne har fløjet på flere af kontinenterne i 2012. Elise har fløjet i Sydafrika, 
Felipe i Argentina og som vanligt gik turen til Sisteron i sommers. Felipe Cvita-
nich hjemtog Guld i Pribina sammen med sine copiloter Jan Bagge og Allan Boll i 
den tosædede klasse og fik en 14. plads i klubklassen til VM i Argentina. Stig 
Øye besteg skamlen til DM og modtog en bronzemedalje. I den lidt mere be-
skedne ende af skalaen var SM, hvor der desværre har udviklet sig en uheldig 
vejrtendens i 2. del, som ofte ender med aflysning. Men der flyves som regel i 
første del og der er altid bøf-fest til at trøste sig med til 2. del. 
 
PR-holdet har bl.a  holdt et større arrangement for studerende med flyvning, 
rundvisning og information hvad svæveflyvningens ædle kunst indebærer. Udval-
get har også deltageti åbent hus og udstillet et svævefly på biblioteket på DTU. 
PFG har fået et markedsføringsnavn DTU Air Sport, så vi ligner de andre klubber 
på DTU (så vidt det nu kan lade sig gøre). På trods af PR-udvalgets indsats har 
der ikke været det store tilløb af elever i år. De sidste par års stor-arrangementer 
på Kaldred har ikke givet forventet pote og vi er nok kommet frem til, at de er 
ressourcekrævende og ikke giver folk et ordentligt indtryk af svæveflyvning som 
en sport, men mere som en oplevelse eller event. Det der fungerer bedst er sta-
dig enkeltbesøg, deltagelse i DTU’s åbent hus mv. 
 
Den teknologiske udvikling på Kaldred har vist sig i form af en ny forfangsfinder, 
der fungerer helt tilfredsstillende, men kræver lidt instruks i det nødvendige pro-
gramel, der tracker den gps, der sidder på forfanget. Der er da allerede sparet et 
par forfang i sommers, der blev lokaliseret i majsmarker på Kaldred. 
 
I bestyrelsen havde vi i meget (og også for) lang tid diskuteret hvilket 1-sædet 
fly, der bedst kunne tjene som overbygning på HY, da vi blev overhalet af virke-
ligheden og endte med at beslutte at købe en TMG sammen med KF, da deres 
Dimona havarerede. Det blev en Falke C, der, når vejr og vind tillader, hentes 
hjem fra Berlin. Tanken er at etablere en forening sammen med KF, der står som 
ejer og hvor man på sigt måske kunne købe andet materiel i fællesskab. Oplæg-
get er dog pt. til forhandling med KF. Der spekuleres jo med jævne mellemrum 
på, hvornår Polyt 5 er pensionsparat, men der er stadig bud efter Polyt 5 til kon-
kurrencer rundt omkring, så vores kære slæbefly løber næsten rundt (eller flyver 
rundt om man vil høhø) og den vedligeholdes med kærlig hånd af et dygtigt og 
dedikeret hold. Med Jesper Schmaltz hjemme fra Schweiz er der desuden en 
pilot mere, der kan tage pinden, så mon ikke der er en del år tilbage i Polytten. 
 
Der er gjort en stor indsats fra klubhusformand og Benny Strand for at sikre vo-
res klubhus, der har været plaget af indbrud og i flere omgange er den tilstede-
værende havetraktor forsvundet. Der er nu installeret alarm, som man skal hu-
ske at slå til inden klubhuset forlades. 
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Kim C. Zambrano 

formand@pfg.dk 

Vi har fået støtte fra Corritfonden til faldskærme, flarmer og en ny transportvogn 
til Juniorerne (altså flyene, ikke de yngre piloter). Tak til Corritfonden. DTU Sport 
givet støtte til, at kontingentet for DTU-studerende kan sættes ned. Tak til DTU 
Sport :)  
 
Værkstedet er blevet auditeret og har bestået over hele linjen. Værkstedschefen 
har gjort en flot indsats med at få styr på procedurer og indrette det efter behove-
ne, senest fjernet en væg, så der er bedre plads til at spænde fly op. Apropos 
bygning 237 har det nok ikke undgået nogens opmærksomhed, at vi (PFG og PF 
Auto) igennem 2012 har været i dialog med DTU Campus Service om mulighe-
derne for, at Polyteknisk Motorcykelklub kan få plads i bygningen. Motorcykel-
klubben kan ikke længere være i deres nuværende lokaler bl.a. grundet brandfa-
re og DTU ønsker, at der findes plads til dem i bygning 237. Ved fælles indsats 
med PF Auto synes jeg, vi har fundet et løsningsforslag, der kan give mening og 
værdi for de involverede. Mere herom til GF 
 
Da jeg ikke genopstiller til bestyrelsen er det min sidste årsberetning. Det har 

været sjovt, interessant og til tider udfordrende at være med i bestyrelsen. Jeg 

kom ind som suppleant i 2004 (mener jeg). Jørgen Bachmann var formand, der-

efter fulgte Bo Beltoft og Jeppe Nicolaisen og så undertegnede. Nu får jeg ende-

lig tid til de vognporte….:-) 



6 

 

Agenda: 
1: Lær af flyve motorsvævefly hos PFG! 
PFG har sammen med KF investeret i en motorfalke fra Tyskland, vores flyve-
chef kommer og fortæller om hvad der skal til for at lære at flyve med motor.  
 
2: Svæveflyvesæsonen 2013, eller hvordan vinder man sit væddemål? 
Igen i år bydes der på masser af oplevelser hos PFG, hvor der er gode mulighe-
der for at få sig en oplevelser ud over det sædvanlige. Morten Bennick giver en 
kort briefing om nedenstående muligheder: 
 
Prebina Cup 
PFG starter sæsonen op med at tage til Prebina Cup i P2, Felipe skal ned og 
forsvarer sit mesterskab i 2 sædet klasse, med til at se hvad det går ud på er 
Søren Zebitz og Adam Stoot. 
 
Springcup 
Herning har igennem snart mange år startet foråret med denne konkurrence, 
PFG er ivrig gæst med P2, med i år er også P6 med Mikkel Wahlgreen tager 
med for at lære midtjysk accent. 
 
Sjællandsmesterskaber. 
Der afholdes igen SM på Kaldred. Dette kan være en god mulighed for at afprø-
ve om konkurrence er noget man brænder for. Der deltager både 1 og 2-sæddet 
svævefly og de deltagende piloter er alt fra hyggepiloter til seriøse DM-piloter. 
Stemningen er altid i top. 
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DM 
Danmarksmesterskaberne afholdes som sædvanligt på Arnborg, Der kæmpes i 
mange klasser og selv om konkurrencen er benhård, så er der mulighed for at få 
nogle unikke oplevelser henover den jyske højderyg. Er vejret godt, kan opga-
verne sagtens komme over 400 km. Felipe, Stig og Morten deltager igen i år i 
CB, KV og N7.. en mulighed kunne også være at tage P2 med igen, det har væ-
ret gjort før med stor succes.  
 
PFG sommerlejre. 
Er du ikke gået solo endnu?, står du og mangler dit Sølv-C?, skal du have fløjet 
noget motorfalke, eller er det bare super afslappende familieferie du er ude efter, 
så er sommerlejren stedet. Ud over de daglige udsøgte måltider, afholdes der 
altid i midten af lejren kofest. Koen steges over sagte ild i 8-10 timer og er super-
mør..  
 
Sisteron 
Efter sommerlejren tager en del af klubben til Sydfrankrig for at få fløjet noget 
bjergflyvning. Vejret er som regel meget godt, og flyvninger på 5-6 timer er det 
normale. Mangler du sølv, guld og diamanter, og har du lyst til skrænt, termik og 
bølger, så er Sisteron stedet. 
 
Væddemål 
Lang de fleste der indgår væddemål, indgår faktisk noget der er meget rimeligt, 
men bremses på grund af tekniske. Derfor har vi i 2013 indført en væddemåls-
service (Kontakt Morten eller Felipe), så man kan få lidt hjælp og gode råd til 
hvad der skal gøres. 
 
Weekenderne på EKKL 
Igen i år har PFG sørget for at der er instruktører og bemandet spil til rådighed i 
alle weekender. Så det er bare med at møde op og få sig nogle oplevelser på 
Kaldred og ud over Sjælland.  
 
3: Flyvning over Pampassen i Argentina 
Felipe fortæller om sine meget spændende oplevelser mere end 12000 km fra 
København over den Argentinske Pampas. Felipe kæmpede mod verdens bed-
ste klubklasse piloter og fik en meget respektable 12. plads i en ASW-20.  
 
Til denne lørdag eftermiddag er der selvfølgelig kaffe og kage til absolut rimelige 
priser. 
 
Har du spørgsmål til ovenstående, er du selvfølgelig mere end velkommen til at 
kontakte undertegnede. 
 
Med venlig hilsen 
Morten Bennick 
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Forslag til takst regulativ 
1. Kontingenter  

a.  Aktive medlemmer                      475,00 kr/md 
b.  Aktive medlemmer, der er studerende (op til kandidatgrad) 165,00 kr/md*  
c.  Udlandsmedlemmer                                      525,00 kr/år 
d.  Passive medlemmer                                380,00 kr/år      
e.  Livstidsmedlemmer                                       Kontingentfrie 

Aktive medlemmer, der efter uddannelsens afslutning ikke har fået beskæftigelse, betaler 
det samme kontingent som studerende. Bliver et aktivt medlem arbejdsløs efter at have 
været i beskæftigelse, medfører dette ikke en nedsættelse af kontingentet. 

Der optages ikke nye livstidsmedlemmer. Nuværende medlemmer kan ikke overgå til 
livstidsmedlemskab. 

Kontingent opkræves forud og debiteres den sidste i hver måned. Kontingent  for ud-
landsmedlemmer og passive medlemmer debiteres kun den 30. april. 

Ved indmeldelse skal der oprettes en PBS-aftale til afregning af afgifter. Ved indmeldelse 
som aktiv betales 2 måneders kontingent på den første PBS-opkrævning, mens passive 
betaler kontingentet for indeværende år på den første PBS-opkrævning. 

Medlemskabet gælder fra den første i den måned, indmeldelsen finder sted, og slutter 
med udgangen af den måned, udmeldelsen foretages. Kontingentet beregnes i overens-
stemmelse hermed. 

Aktive medlemmer, indmeldt efter 1. september og før 1. februar, betaler kun to måneders 
kontingent i perioden op til den 31. marts. 

For aktive medlemmer, herunder indskudsmedlemmer, inkluderer kontingentet obligato-
risk medlemsafgift til KDA og DSvU. Aktive livstidsmedlemmer opkræves særskilt et beløb 
der dækker for medlemskabet i disse organisationer. 

Aktive medlemmer kan for en periode af mindst et år overgå til passivt medlemskab eller 
udmelde sig. Ønskes aktivt medlemskab genoptaget inden for denne periode, skal der 
betales aktivt kontingent med tilbagevirkende kraft. 

Udlandsmedlemmer kan flyve på EKKL i en kortere periode mod betaling af aktivt kontin-
gent for perioden, dog mindst for 3 måneder. For indtil 2 flyvedage i sammenhæng beta-
les kun 1 måneds aktivt kontingent. 

*) Kontingentet for studerende er kun 165 kr./mdr. takket være tilskud fra DTU Sport og 
Bachmanns Mindefond. 
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2. Flyveafgifter for svæveflyvning (kr./time) 

    PXF, JGX  PFX  PJX, PKX, ZWX  PXF (A-/ B-elever)  Faktor 

1. time   247,50    185,50    130,00     165,00     100% 
2. og 3. time  210,00       157,75  110,00     140,00      85% 
4. time ff.      123,75    93,00    65,00       82,50       50% 

Afgiften opkræves pr. minuts flyvetid, dog mindst 10 min/flyvning. Tiden regnes inkl. start. 
For flyvninger, der er udsat for wirebrud med efterfølgende landing lige frem, beregnes 
hverken flyve- eller startafgift, medmindre der er tale om simuleret wirebrud (skoling og 
PFT). 

PXF elevtakst gælder kun flyvning med start på Sjælland og hvor der er anført ”elevtakst” 
i flyjournalen. 

Brug af motor i turbo-fly er inkluderet i flyveafgiften. 

For hverdagsflyvning opkræves 2/3 af normaltaksterne (gælder ikke PXF elevtakst). Hver-
dagsflyvning foregår på dage, hvor ingen instruktør er udskrevet. Flyvning afholdt i flyve-
gruppens sommerlejr og under ekspeditioner, herunder mesterskaber, betragtes ikke som 
hverdagsflyvning. Flyvning på hverdagene i sensommerlejren i september regnes for 
hverdagsflyvning. Medlemmerne skal selv gøre kassereren opmærksom på afholdt hver-
dagsflyvning ved tydeligt at anføre ”hverdagsflyvning” på flyvelisten. 

For gæster af PFG’s medlemmer opkræves de normale start- og flyveafgifter via værtens 
medlemskonto. 

For "fremmede gæster" gælder en fast takst på kr. 200,- som inkluderer spilstart og indtil 
30 minutters flyvning. For studerende er taksten dog kun kr. 100,-. Ved længere flyvninger 
adderes efter de første 30 minutter 4 kr. pr. ekstra minut. Benyttes flyslæb adderes diffe-
rencen mellem slæbet og en spilstart. Piloten opkræver selv hele beløbet af gæsten og 
debiteres på sin medlemskonto. 

3. Prøvemedlemmer 
Et prøvemedlemskab koster 800,- kr. For DTU-studerende koster et prøvemedlemskab 
dog kun 400,- kr takket være tilskud fra DTU Sport. Prøvemedlemmer betaler forud. Prø-
vemedlemskabet følger DSvU’s regler og omfatter 10 flyveture med spilstart indenfor 45 
dage samt en logbog. Dage i perioden fra 1. nov til 1. april medtælles ikke. 

4. Kampagnemedlemmer 
Ordningen tilbydes ikke i 2013. 

5. Loft på flyveafgifter for svæveflyvning 
Indenfor et kalenderår er der en beløbsgrænse for et medlems personlige flyveafgifter på 
5100,00 kr. 
 
Senest ved årets udgang opgøres de opkrævede flyveafgifter i året for hvert medlem, og 
medlemmer der er blevet opkrævet mere end beløbsgrænsen, får det overskydende be-
løb krediteret. 
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6. Spilstarter 
Taksten er fastsat til         42,00 kr./start. 
 
For visse starter med wirebrud gælder særlige regler, se pkt. 2. 

7. Flyslæb og motorflyvning. 
Afregnes pr. tacho regnet fra tidspunktet hvor slæbet ruller, til slæbeflyet lander. 
 
PFG og KF medlemmer/fly        1700,00 kr./tt 
Øvrige             2400,00 kr./tt 
Hjemhentning           1300,00 kr./tt 
Træningsflyvning Polyt-5 piloter         900,00 kr./tt 
TMG               400,00 kr./tt 

Nødvendig testflyvning af Polyt 5 betales af PFG. 

8. Hjemhentningstakster  
Hjemhentningsomkostninger efter udelandinger refunderes med kr. 2,00 pr. km, dog højst 
for 250 km, i det omfang, flyvningen er udført med et af klubbens fly og er udgået fra 
EKKL samme dag. 
 
Hjemhentninger med Polyt-5 er refusionsberettigede efter ovennævnte regler. Der skal 
fremsendes en skriftlig opgørelse indeholdende oplysninger om den afstand, et hjemhent-
ningshold ville være kørt, hvis transporten havde været gennemført ad landevejen. Kørsel 
uden anhænger refunderes i visse tilfælde med kr. 1,25 pr. km. Visse tilfælde omfatter 
transport af fly og materiel mellem DTU og EKKL udenfor flyvesæsonen. 

9. Klubhus 
For overnatning i fællessovesalen betales ingen afgift. For benyttelse af kamrene samt 
værelserne i annekset, opkræves en afgift for overnatning på 50,00 kr/nat/rum. Medlem-
merne er forpligtet til selv at skrive sig på overnatningslisterne ved benyttelse af kamre og 
anneks. Piloter, der ikke er medlemmer af PFG, opkræves en afgift på 50,00 kr/døgn for 
overnatning i klubhus eller på teltplads. 

Benyttelse af klubhus til formål, der ikke er i forbindelse med flyvedage, aftales med klub-
husformanden. Der aftales afregning af el-forbrug mm. Der betales en afgift for ikke-
medlemmer på 50,00 kr/person/døgn. 

10. Hytter 
Aktive medlemmer, der ejer mindre overnatningshytter beliggende på et areal i umiddel-
bar nærhed af klubhuset, opkræves pr. 1. juni en årlig grundleje på i alt 1950,00 kr. 
 
Hytter, der kommer i ejerskab hos en person, der ikke er aktivt medlem, skal sælges til et 
aktivt medlem eller fjernes på ejerens foranledning inden 6 måneder. 

11. Flyveplads EKKL 
Private fly stationeret på EKKL opkræves pr. 1. maj en årlig afgift på 720,00 kr./fly. 
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Benyttelse af svæveflyhangar, telthangar og klubbernes carporte koster yderligere årlig 
afgift på 1250,00 kr/enhed, eller en halvårlig afgift på 720,00 kr/enhed. En enhed svarer til 
en transportvogn, og minimumstakst er 1 enhed. Afgift for telthangar og carport opkræves 
pr. 1. maj og pr. 1. november. 

12. Værkstedet 
Benyttelse af værkstedet skal aftales med værkstedslederen, under hensyn til PFG’s 
værkstedsbehov. 

Fremmede fly betaler et værkstedsgebyr på 1250 kr for de første 2 uger, derefter 1250 kr 
pr. påbegyndt uge. Benyttes værkstedet kun 1 dag betales 310 kr. Flyvevåbnets og 
DaSK’s svævefly er undtaget. 

Spilværkstedet kan udlejes til DTU-klubber i perioden maj til september for 700 kr./uge. 

Parkeringspladsen ud for værkstedsbygningen kan i de perioder, hvor PFG ikke selv skal 
råde over den, i et vist omfang benyttes af medlemmerne til private formål mod betaling af 
P-afgifter, som vist nedenfor.  

Enkeltstående benyttelse af parkeringspladsen i under 1 døgn pålægges ikke P-afgift. 
Transportvogne til fly, der betaler afgift på EKKL eller til værkstedet, pålægges ikke P-
afgift. 

Aktive medlemmer                              100,00 kr. pr. påbegyndt uge 

Passive medlemmer og andre                 200,00 kr. pr. påbegyndt uge 

Enhver længere benyttelse af parkeringspladsen aftales med værkstedsledelsen og med-
deles kassereren. 

13. Renter 

Afgifter for opnåede ydelser er principielt forfalden til betaling med øjeblikkelig virkning. 
Renter for debetposteringerne pålignes først i den efterfølgende måned. Renter beregnes 
efter nedenstående regler: 

Medlemmer samt udmeldte medlemmer, der er i restance, debiteres månedlige renter på 
1,25%. Det svarer til 16,1% årlig nominel rente. Men grundet PFGs renteberegning er 
ÅOP kun 6% ved afvikling på 1 år, og ved meget langsom afvikling er ÅOP 13%. 

Medlemmer, der er i kredit, tilskrives månedlige renter på 0,12%. Det svarer til 1,45% årlig 
effektiv rente. 

Renterne beregnes af månedens primosaldo tillagt alle de i den pågældende måned af 
medlemmet præsterede indbetalinger til og udlæg for PFG. Indbetalinger skal i rentesam-
menhæng være på PFG’s konto inden månedens slutning, eller indbetalingen skal ske 
automatisk via PBS. Hvis det beløb, der skal betales renter af, ligger mellem -200,00 kr. 
og 200,00 kr., beregnes der ikke rente. 

14. Andet 

 Depositum for systemnøgle til bygning 237 og klubhuset på EKKL er på kr. 300,00.  
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 Gebyr for udlån af værktøj fastsættes af værkstedsledelsen. 

 Tilskud til deltagere i danske svæveflyvekonkurrencer: PFG betaler tilmeldingsge-
byret for studerende. 

 Kurser og møder for PFG: PFG dækker deltagergebyr og 2.kl. tog/busbillet eller 
bilrejse: 1,25 kr./km. 

 Selvrisiko på PFG’s forsikringer, i forbindelse med skader forvoldt af medlemmer, 
betales af PFG. Undtaget er særlige tilfælde, hvor dækning af selvrisiko er specifi-
ceret ved aftale med bestyrelsen. 
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Driftsregnskab 2012 

    Budget 2011 2010 

Udgifter kr. kr. tkr. kr. kr. 

      

Flyforsikringer incl. transportvogne 52.595,00   46.808 63.071 

Flyforsikring minus returpræmie     52.668 

Faldskærmsvedligeholdelse 7.998,99   4.761 6.477 

Flyvedligeholdelse 27.250,55   35.532 27.675 

Flylån     473 

Instrumenter    973 1.540 

Brændstof til turbofly P2 og HY 1.112,78   2.922 1.761 

Svæveflyudgifter ialt  88.957,32 95 90.996 100.997 

      

Udgifter kampagnemedlemmer  8.477,00 10   

Udgifter prøvemedlemmer  3.386,60 10 2.924 4.620 

      

Vedligehold transportvogne 2.084,00   2.295 7.773 

Trailerlåse Discus-vogne     2.045 

Transportvognsforsikringer    1.318 1.810 

Vægtafgifter 864,00   688 770 

Transportsvognsudgifter i alt  2.948,00 10 4.300 12.398 

      

OY-DHP: forsikring og gebyr 19.125,00   19.126 22.815 

Hangarleje 6.000,00   6.000 4.500 

Benzinkøb 10.293,03   10.718 11.078 

Vedligeholdelse 25.182,48   10.251 465 

OY-DHP udgifter ialt  60.600,51 50 46.095 38.858 

      

Jordradio mm 176,00   176 352 

Hangar og svæveflyveplads 3.197,15   3.791 297 

Telthangar 2.817,12   2.540 2.911 

Ansvarsforsikring køretøjer 1.925,00   1.875 1.825 

KF/PFG-fællesmateriel  8.115,27 8 8.382 5.385 

      

Flyvepladsafgift 43.300,00   47.500 46.900 

Flyveplads  43.300,00 52 47.500 46.900 
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Klubhus el 26.916,44 kr/kWh  28.932 16.673 

Klubhus elforbrug kWh: 11690 2,30  kWh: 12179 kWh: 11868 

Klubhus vand 3.421,38   4.701 3.281 

Klubhus vandforbrug m3: 131   m3: 179 m3: 202 

Drift af klubhus 19.886,02   21.496 15.516 

Rengøring klubhus 10.318,92   9.755 9.591 

Forsikringer 6.363,00   9.076 8.124 

Klubhusudgifter ialt  66.905,76 70 73.959 53.184 

      

Værkstedsudgifter 9.910,85   5.317 4.399 

Værktøj og materialer 14.995,96   6.673 11.613 

Kalibreret værktøj og instrumenter    7.038 1.154 

Forsikring bygn. 237 10.986,44   10.995 10.957 

Varme bygn. 237 (PFGs andel) 27.287,63   38.839 36.379 

Værksted ialt  63.180,88 65 68.861 64.502 

      

Polyt-S  100,00 1 0 0 

      

Telefonafgifter og bredbånd 3.534,93   4.506 8.272 

IT-hardware EKKL (WebCam) 1.719,00   1.000  

Internet, domæner og servere 460,50   238 238 

Telefon og internet netto  5.714,43 5 5.744 8.509 

      

Kontorartikler 950,00   1.042 1.532 

Porto 3.062,75   4.977 1.688 

Tryk af PFG-nyt 7.030,50   10.891 2.979 

Administrationsudgifter ialt  11.043,25 18 16.910 6.198 

      

Kontingenter DSvU, KDA o.a.  87.703,89 98 93.727 89.589 

      

Instruktørkurser    17.110  

Materielkontrollantkurser    1.200 268 

Øvrige kurser 1.526,00   448 1.200 

Kurser m.m.  1.526,00 4 18.758 1.468 
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Renter+gebyrer Danske Bank    40 115 

Gebyrer BasisBank     300 

Gebyrer ThyDirekte     50 

Medlemsrenter 1.884,61   4.678 16.513 

PBS-gebyrer 4.020,07   4.644 4.374 

Renteudgifter og gebyrer ialt  5.904,68 15 9.361 21.352 

      

Refusion for hjemhentning 360,00   368 460 

PR 170,00  5 243 1.021 

SM og PFG-Cup mm 1.473,50  1 172 223 

EKKL 50 års Jubilæum    5.098  

Øvrige diverse udgifter 9.819,25  2 2.050 3.796 

Diverse udgifter ialt  11.822,75 8 7.931 5.500 

      

Ordinære udgifter  469.686,34 519 495.447 459.461 

      

Driftoverskud, ordinært  76.058,53 68 49.103 96.082 

      

Ekstraordinære udgifter:      

Afskrivning debitorer og kreditorer   0   

Hensættelse til Polyt-5     90.900 

Selvrisiko Polyt 5     5.000 

Værksted 7.674,49  15 9.978  

Klubhus   15 19.808  

Plænetraktor klubhus    8.350  

Tyveri EKKL (genanskaffelser, tab) 32.429,84     

Ekstraordinære udgifter ialt  40.104,33 30 38.137 95.900 

      

Totale udgifter  509.790,67 549 533.584 555.361 

      

Driftsoverskud inkl. ekstraord.  214.387,86 68 50.574 96.082 

      

Balance  724.178,53 617 584.158 651.443 
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   Budget 2011 2010 

Indtægter kr. kr. tkr. kr. kr. 

      

Flyveafgifter 59.893,07  80 71.991 76.055 

GF-præmie retur     10.403 

Indtægter svævefly ialt  59.893,07 80 71.991 86.458 

      

Indtægter kampagnemedlemmer  9.000,00 18   

Prøvemedlemmer 2.000,00  8   

DTU Sport prøvemedlemmer (brugt 
støtte) 2.000,00  8   

Indtægter prøvemedlemmer  4.000,00 16 4.800 8.800 

      

      

Slæb af PFG klubfly 7.152,00   5.344 11.675 

Slæb for PFG privatejere 3.673,00   1.536 525 

Slæb for KF og andre 29.734,53   15.053 1.628 

Privatflyvning 2.151,00   684 2.178 

Brændstofsafgifter 2012 retur fra 
SKAT 4.900,00     

Indtægter OY-DHP ialt  47.610,53 30 22.617 16.006 

      

Indtægt spilstarter 37.474,00   50.922 45.919 
Antal spilstarter 914   1216 1146 

Spiludgifter -31.386,34   -39.642 -28.040 
kr/start 34,34   32,60 24,47 

Overskud spilregnskab (PFG)  6.087,66 10 11.280 17.879 

      

Pladsafgift privatejere 7.700,00  8 8.400 8.162 

Telthangar, hangar og carport 3.900,00  3 2.900 6.435 

Hytteafgifter 32.300,00  32 31.450 30.600 

      

Flyvepladsindtægter  43.900,00 43 42.750 45.197 

      

Overskud festkasse 5.820,00   3.676 7.868 

Ophold og overnatning klubhus 5.431,00   6.897 6.136 

Klubhusindtægter i alt  11.251,00 12 10.573 14.004 
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Flyve-Auto Fond 8.475,56  9 8.547 8.826 

P-afgifter 10.900,00  10 14.300 8.200 

Udleje 1.000,00     

Værkstedsindtægter i alt  20.375,56 19 22.847 17.026 

      

VHF og S-teori-kursus  1.350,00 1 1.308 2.405 

      

Renter BasisBank    141 1.159 

Renter ThyDirekte 497,99   463 46 

Medlemsrenter 1.119,98   3.262 1.790 

Renteindtægter ialt  1.617,97 3 3.866 2.995 

      

Kont. ingeniører m.fl. 238.163,00   243.319 234.198 

Kontingenter studerende 32.340,00   68.640 67.091 

DTU Sport kontingentstøtte til 
studerende 30.240,00  30   

Kont. udlandsmedlemmer 2.040,00   1.000 1.470 

Kontingenter passive 33.375,00   31.450 31.320 

Kontingenter ialt  336.158,00 350 344.409 334.079 

      

Barografkalibrering   0  2.923 

Bladpuljen -593,63   3.056 2.927 

SM og PFG-Cup deltagergebyr 2.275,01  3 3.500 2.800 

Øvrige diverse 2.819,70  2 1.555 2.045 

Diverse indtægter ialt  4.501,08 5 8.111 10.695 

      

Ordinære indtægter  545.744,87 587 544.551 555.543 
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Jørgen Bachmanns minde-
fond   30 38.137  

Fonde og gaver (2012: Corrit 
Fonden) 134.000,00   1.471  

Støtte fra OK 36,16     

Brændstofsafgifter retur 2008
-2011 11.038,00     

Forsikringserstatning, tyveri 
EKKL 33.359,50     

Astir-vinge fra XHD solgt til 
Israel     5.000 

Løndækning Polyt 5 forsik-
ringssag     88.900 

Trukket på hensatte midler/
periodisering     2.000 

Ekstraordinære indtægter  178.433,66 30 39.607 95.900 

      

Totale indtægter  724.178,53 617 584.158 651.443 

      

Balance  724.178,53 617 584.158 651.443 

      

      

STATUS 2012   2011 2010 

Aktiver kr. kr. kr. kr. 

     

Indestående i ThyDirekte 46.320,38  9.885 570 

Indestående i BasisBank    47.159 

Indestående i Danske Bank   0 104.052 

PBS periodisering 19.965,04  22.476 21.902 

Gaver til PFG hos DSvU 13.650,00  25.300 11.850 

Omsætningsaktiver  79.935,42 57.661 185.532 

     

OY-PFX (P6) 220.000,00  220.000 235.000 

OY-JGX (HY) 370.000,00  370.000 385.000 

OY-PJX (A3) 105.000,00  105.000 115.000 

OY-PKX (P4) 130.000,00  130.000 135.000 

OY-ZWX (ZW) 110.000,00  110.000 115.000 

OY-PXF (P2) 790.000,00  790.000 785.000 

Værdi af svævefly  1.725.000,00 1.725.000 1.770.000 
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Værdi af OY-DHP  200.000,00 200.000 200.000 

     

Motor Falke D-KOOF depositum mm 28.640,35   

     

Radiomateriel 34.500,00  34.500 29.500 

Flyinstrumenter 154.495,38  133.000 133.645 

Faldskærme 45.160,00  20.000 24.000 

Transportvogne 434.150,55  350.000 215.000 

PFG's andel af spil mm 56.469,50  56.470 48.750 

PFG's andel af Suzuki 5.000,00  5.000 6.000 

PFG's andel af Ferguson-traktorer 4.000,00  4.000 5.000 

Værdi af hjælpemateriel  733.775,43 602.970 461.895 

     

PFG's andel af telthangar 10.000,00  10.000 10.000 

PFG's andel af benzintankanlæg 40.000,00  45.000 45.000 

Værkstedsmateriel 15.000,00  15.000 15.000 

Kædesav 2.000,00  2.498  

Polyt-S 6.000,00  6.820 6.820 

Projektor SimLab    1.000 

HD-kamera m. tilbehør 2.913,00  3.494  

Vejrstation klubhus/briefingportal 10.000,00  11.276 11.276 

Værdi af øvrigt materiel  85.913,00 94.088 89.096 

     

Kalundborg Flyveplads ApS  42.000,00 42.000 42.000 

     

Aktiver ialt  2.895.264,20 2.721.718 2.748.524 

Bemærkninger til aktiver      

- Svævefly       

 De angivne værdier er forsikringsværdier eksklusive radio, instrumenter, 

 faldskærm m.m.      

        

- OY-DHP       

 Den angivne værdi er skønnet og inkluderer ikke radio og instrumenter. 

 Forsikringsværdien er 250.000,00     
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    2012  2011 2010 2009 

- Radiomateriel        

 OY-JGX Becker-radio 6.000,00   6.000 5.000 5.000 

 OY-PJX Becker-radio 6.000,00   6.000 5.000 5.000 

 OY-PXF Becker-radio 6.000,00   6.000 5.000 5.000 

 OY-PFX Becker-radio 6.000,00   6.000 5.000 5.000 

 OY-PKX Becker-radio 6.000,00   6.000 5.000 5.000 

 OY-PJX gl. FV-radio 500,00   500 500 500 

 OY-DHP  2.000,00   2.000 2.000 2.000 

 Jordradioer 2.000,00   2.000 2.000 2.000 

    34.500,00  34.500 29.500 29.500 

- Flyinstrumenter        

 OY-PJX  10.000,00   10.000 10.000 10.000 

 OY-PXF  24.000,00   24.000 24.078 24.078 

 OY-PKX  7.000,00   7.000 7.000 7.000 

 OY-ZWX  7.000,00   7.000 7.000 7.000 

 OY-PFX  15.000,00   15.000 15.000 15.000 

 OY-JGX  10.000,00   10.000 10.000 10.000 

 FLARM'er A3,P4,ZW,HY 27.495,38 *     

 Colibri  3.000,00   4.000 4.000 4.000 

 Colibri med FLARM 5.000,00   10.000 10.567 10.567 

 4 Volksloggerer 16.000,00   16.000 16.000 16.000 

 OY-DHP  30.000,00   30.000 30.000 30.000 

    154.495,38  133.000 133.645 133.645 

- Faldskærme        

 OY-PJX 2 stk 25.160,00 *  0 4.000 4.000 

 OY-PXF 2 stk 6.000,00   6.000 6.000 6.000 

 OY-JGX  3.000,00   3.000 3.000 3.000 

 OY-PFX  3.000,00   3.000 3.000 3.000 

 OY-PKX  3.000,00   3.000 3.000 3.000 

 OY-ZWX  3.000,00   3.000 3.000 3.000 

 Slimfit OY-PKX 2.000,00   2.000 2.000 2.000 

    45.160,00  20.000 24.000 24.000 
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- Transportvogne       

 Duo Discus vogn 
110.000,0

0   110.000 70.000 85.000 

 Discus bT vogn 70.000,00   70.000 50.000 50.000 

 Discus CS vogn 
110.000,0

0   110.000 70.000 84.700 

 P4-vogn  84.150,55 *     

 gammel Junior vogn 30.000,00   30.000 15.000 15.000 

 ASK-13 vogn 30.000,00   30.000 10.000 10.000 

    434.150,55  350.000 215.000 244.700 

         

         

         

*) Fondsstøttede anskaffelser 136805,93 *     

 Fondsstøtte til anskaffelser 134000,00      

Billede: reception for vinderne af Pribina Cup 2-sædet klasse 

Fotograf: Morten Bennick 



22 

 

STATUS 2012    Budget 2011 2010 

Passiver kr. kr. kr. tkr. kr. kr. 

       

Gæld til KF  33.695,54   9.286 24.749 

Gæld til PF-Auto  29.849,63   25.555 18.322 

Periodisering Kalundborg 
Flyveplads  46.145,70   50.346 26.900 

Periodisering bygningsfor-
sikring 237  11.118,25     

Periodisering Kalundborg 
Aviation, Polyt 5  9.930,39     

Periodisering Dan-Glide, 
nye FLARM'er  27.495,38     

Medlemsdebitorer -35.735,14    -38.516 -34.871 

Medlemskreditorer 14.240,59    129.381 287.638 

Medlemmer netto  -21.494,55   90.865 252.767 

Gæld i alt   136.740,34  176.051 322.738 

Nettogæld = Gæld - Omsætningsaktiver   56.804,92  118.390 137.205 

       

Hensat OY-DHP  180.500,00   188.500 190.900 

DTU Sport prøvemedlem-  6.000,00     

JB's mindefond  103.975,42   103.975 139.422 

Nøglekonto  9.850,00   8.681 8.481 

Ølkasse værksted  1.261,80   2.018 0 

Gaver via DSvU 13.650,00    25.300 11.850 

Tidligere års ubrugte ga-
vebeløb 466.492,58    448.912 467.088 

Vognporte klubfly    120   

½ TMG -28.640,35   200   

Brugt gavebeløb (købt fly 
og udstyr) -28.640,35    -7.720 -30.026 

Ubrugt gavebeløb  451.502,23   466.493 448.912 

Hensatte midler og inter-

ne konti   753.089,45  769.667 787.715 

       

Omsætningspassiver   889.829,79  945.718 1.110.453 
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Egenkapital primo  1.775.999,70   1.638.071 1.664.185 

Driftsoverskud  214.387,86   50.574 96.082 

Til- og opskrivninger  28.640,35   145.000  

Af- og nedskrivninger  -13.593,50   -57.645 -122.196 

Egenkapital ultimo   2.005.434,41  1.776.000 1.638.071 

       

       

Passiver ialt   2.895.264,20  2.721.718 2.748.524 

Budget for driftregnskab 2013, sammen med realiserede tal for 2012   

           

   

real 
2012 2013     

real 
2012 2013 

Udgifter   tkr. tkr.  Indtægter  tkr. tkr. 

           

Svævefly   89 90  Flyveafgifter  60 60 

Prøvemedlemmer  3 4  Prøvemedlemmer  4 4 

Kampagne  8   Kampagne  9  

Transportvogne  3 3  Spilregnskab  6 5 

Polyt 5   61 60  Polyt 5   48 45 

KF/PFG-fællesmateriel 8 8  Pladsafgift privatejere 8 8 

Flyvepladsdrift  43 45  Telthangar, hangar og carport 4 4 

Klubhus   67 60  Hytteafgifter  32 32 

Værksted  63 60  Klubhus   11 10 

Polyt S   0 1  Værkstedsindtægter 10 10 

Telefon og internet  6 5  P-pladser værksted 11 11 

Administration  11 12  Barografkalibrering    

Kontingent DSvU/KDA m.fl. 88 90  Kontingenter incl. DTU-Sport 336 319 

Instruktørkurser mm 2 4  VHF- og S-teorikurser 1 1 

Renter og gebyrer  6 6  Renter   2 2 

SM på EKKL  1 2  SM deltagergebyr  2 2 

PR     5  PR      

Diverse   11 10  Diverse   2 2 

Udgifter i alt  470 465  Indtægter i alt  546 515 
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Budget for anvendelse af gaver        

Vognporte klubfly  0 120  Gaver anvendt til vognport 0 120 

Anskaffelse af ½ TMG 29 60  Gaver anvendt til flykøb 29 60 

Ny spillastbil     Gaver anvendt til ny spillastbil   

Gavedækkede investeringer 29 180  Gaver anvendt  29 180 

Ekstraordinære udgifter    Ekstraordinære indtægter   

Klubhus      Mindefond mm   8 

Værksted  8 10  Fonde og gaver  134  

Tyveri   32   Andet   44  

Ekstraordinære udgifter i alt 40 10  

Ekstraordinære indtægter   

i alt 178 8 

           

Totale udgifter  510 475  Totale indtægter  724 523 

Driftoverskud  214 48       

           

Balance   724 523  Balance   724 523 
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Verdensmesterskaberne i svæveflyvning 2012 i klub-, world- og standardklasse 
blev afholdt i Argentina fra d. 6 – 19. januar 2013 og PFG’s Felipe Cvitanich deltog 
og indtog en flot 14. plads –tillykke tillykke! 
 

Langt ude på pampas’en, ved byen Adolfo Gonzales Chavez ca. 400 km sydvest for Bue-
nos Aires, ligger det argentinske svæveflyvecenter, hvor VM’et blev holdt. Knap 100 fly i 
alt deltog i mesterskabet. Fra Danmark deltog Morten Bach (SG-70) og Felipe Cvitanich 
(PFG) i klubklassen i to fly lejet i Argentina hhv. en LS4 og en ASW20 og Ole Arndt var 
holdkaptajn. Team DK var flot repræsenteret af seks personer udover piloterne og hold-
kaptajnen; Jens og Lis Bach, Felipes bror og far (Fernando og Juan fra Argentina), Jøns 
og jeg selv.   
 

Efter juledagene, som Felipe og jeg tilbragte 400 km nord for Chavez i 35 graders varme 
hos Felipes familie, ankom Felipe, Fernando og jeg d. 28/12-12 til Chavez og blev ind-
kvarteret i et lille lejet hus. Et par dage senere ankom Morten og Jens, og endnu et par 
dage senere, Lis, Jøns og Ole. For Felipe gik de første tre dage med at få lejeaftalen klar 
på det fly, som Felipe havde lejet af klubben, der holder til på selve flyvepladsen samt få 
det instrumenteret med de, fra DK, medbragte instrumenter. Stemningen på pladsen var 
god og festlig og alt gik stille og roligt fremad. Vi blev hurtigt klar over, at man i Argentina 
virkeligt lever efter princippet –mañana mañana. Men som dagene gik, kom mere og me-
re på plads J  
 

Felipe og Morten fik tre flyvedage i et noget forblæst vejr før mesterskabet rigtig gik i 
gang. Med en flot og festlig åbningsceremoni med march rundt i byen, traditionelle gau-
chos og dansere, mange lange taler og udslip af en flok duer, blev mesterskabet åbnet! I 
alt blev der otte gyldige flyvedage ud af 14 mulige til konkurrencen. De fleste af disse da-
ge var noget udfordrende for piloterne, som skulle kæmpe sig rundt i tør og forholdsvis 
svag termik, imens ground crewet slappede af i den danske camp i det ”dejlige sommer-
vejr”. Lidt arbejde i form af et par hjemhentninger blev det da også til, men her var Team 
DK relativt heldige. For flere teams fik ødelagt både trailere, biler og fly på udfordrende 
hjemhentninger i det argentinske landskab, hvor fly og piloter først ankom meget sent på 
natten.  
 

Med masser flyvning, god mad, kolde øl og festligheder og festlige mennesker har det 
været en rigtig god oplevelse at være med til en så stor international flyve-event.  
 

Felipe skriver om oplevelsen: 
 

”Kampen om topplaceringer har været hårdt og der er rigtig mange gode piloter med til en 

sådan konkurrence, faktisk de bedste i verden Når man ser på hvordan verdens toppiloter 

kæmpede med de noget specielle vejrforhold og stort set alle dem havde varierende re-

sultater, kan vi danskere ikke være andet end tilfredse med vores resultater. Vi lavede 

godt nok nogle fejl, også nogle der kunne undgås med lidt bedre forberedelse og erfaring, 

men alt i alt havde vi ikke nogen “off-dag” hvor alt blev tabt på gulvet. Og som man siger, 

hvis man vil have dårlig vejr, så skal man arrangere en svæveflyvekonkurrence. Et ud-

sagn, der synes at blive bekræftet af at da vi kørte mod nord, skulle vi ikke andet end 

VM i Argentina 
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 knap 100 km før vi kunne kig-
ge på de flotteste cumulus og 
skygader i de resterende 400 
km som vores biltur varede (en 
smule uretfærdig). 
  
Som en slutbemærkning kan 
jeg sige at det har været en 
kæmpe oplevelse at deltage i 
VM og det kan varm anbefales 
til alle dem der får mulighed for 
det. Man lærer så utrolig me-
get af at flyve med så dygtige 
piloter og stemningen er rigtig 
god blandt piloter og hjælpere. 
Og sidst men ikke mindst, en 
stor tak til alle svæveflyvere og 
andre i Danmark, der har fulgt med på bloggen og har støttet os!” 
 

Resultater: 

Klubklasse 

 
 

Worldklasse 

 
 

Standard klasse 

 

 

Mere kan læses og flere billeder kan ses på den danske team blog på internettet http://

wgc2012arg.wordpress.com/.     

Kristina Hansen 

1. SI Santiago Berca ARG Std. Jantar 2 6415 

2. G4 Tobias Geiger AUS LS-4 6316 

3. IF Roman Mracek CZE Std. Cirrus 6300 

14. ZB Felipe Cvitanich DEN ASW 20 5768 

20. DP Morten Bach DEN LS 4 5435 

1. IG Sebastian Riera ARG PW 5 3505 

2. ST Jorge Tartara ARG PW 5 3492 

3. F14 Jedrzej Sklodowski POL PW 5 3424 

1. Y Sebastian Kawa POL Discus 2a 6102 

2. AK Mario Kiessling GER Discus 2a 6038 

3. FL Felipe Levin GER Discus 2a 5955 

http://wgc2012arg.wordpress.com/
http://wgc2012arg.wordpress.com/
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Referat bestyrelsesmøde d. 11. september 

Dagsorden  
1. Godkendelse af referat  

2. Orienteringer, statusmeddelelser og post  

3. Emner til beslutning  

4. Eventuelt  

5. Næste møde  

 

Referat  
Til stede  
Kim Zambrano (KCZ), Kristina Hansen (KH) og Jeppe Torben Nicolaisen (JTN)  

 

Ad 1, Godkendelse af referat  
Tidligere referater er godkendt.  

 

Ad 2, Orienteringer, statusmeddelelser og post  
Udgående post  
IAB.  

 

Indgående post  
Henvendelse fra Anders Bjerregaard Nielsen ang. anskaffelse eller lån af bog ”Theory of 
Cross Country”. JTN sender et svar.  

Information fra Bladpuljen ang. ansøgning om distributionstilskud. JTN tager sig af dette. 

  

Medlemmer  
Lene Gammelgaard er blevet prøvemedlem (DTU)  

Svend Emil Terkildsen er blevet prøvemedlem (DTU)  

Rasmus Steffensen meldt som udenlandsmedlem fra aktiv  

Mathias meldt passiv fra aktiv  

Mads Degnegaard udemeldt fra passiv  

Mike van der Poel meldt passiv fra aktiv  

 

TMG status  
Lars Sverre og Børge havde planlagt et besøg til Berlin, for at se på en Falke C, som står 
til salg i sommers. Besøget blev udskudt i sidste øjeblik, da en motor-komponent skulle 
overhales og flyet derfor ikke var luftdygtigt. Arnold afventer stadig nyt fra dem.  

KCZ har talt med Niels Thomsen (Tølløse) om mulighed for at deles om Tølleses Grob 
mellem KF, Tølløse og PFG. KCZ har nævnt muligheden for Børge i KF, som mener, at 
den er for kompliceret, og ønsker ikke at KF skal deltage i et sådant fællesskab. KCZ taler 
med flyvechefen om Groben og en evt. mulighed for at købe halvdelen af Tølløse.  

 

PFG-nyt  
KCZ orienterer, at det nye nummer er på vej. KCZ afslutter opsætningen og får det klar 
inden udgangen af september.  
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Status på tyverisikring på Kaldred  
Benny Strand og Svenstrup har færdiggjort tyverisikring på Kaldred og udsendt e-mail til 
klubbens aktive medlemmer med instruktioner til hvordan alamsystemet aktiveres og 
deaktiveres. Stor tak til dem for deres store arbejde med planlægningen og installationen!  
 

BL 7-15 – Udkast 2. juli 2012  
Forslag om ny BL 7-15 fra Trafikstyrelsen, som erstatter den nuværende BL 7-16, 2. ud-
gave af november 1985. Eksisterende BL 7-15 tillader ikke flyvning under 1000 fod over 
særligt følsomme naturområder foruden start og landing. Salbæk Vig er omfattet af denne 
betegnelse. Ifølge det nye forslag omfatter denne begrænsning kun motoriserede luftfar-
tøjer med motoren i drift. Høringsfristen var i august og forslaget er endnu ikke vedtaget. 
  

PR udvalg  
PR udvalget holder møde mandag d. 17. september kl. 18.30 på DTU. KCZ efterspørger 
at der følges op på forårets store PR arrangement på DTU. Det tager vi op på kommende 
PR udvalgsmøde.  
 

Vintervedligehold 
KH taler med værkstedschefen om koordination af årets vintervedligehold og orienterer 
sig hos ham om status på installation af FLARMer i svæveflyene.  
 

Luftrumsmøde  
Stig og AXM deltog i luftrumsmøde. KCZ følger op. Afventer AXM’s afrapportering på 
næste møde.  
 

Status på markedsføringsnavn  
CMM forslår at flyvegruppens navn iht. DTU’s opfordring deles i to ord, så det samlet bli-
ver ”DTU Air Sport” (engelsk skrivemåde). Vi tager navnet op i PR udvalget på vores mø-
de d. 17/9 sammen med andre initiativer, der vil styrke vores synlighed her ved studie-
start. KH følger op på dette i forhold til idrætten på DTU.  
 

SM 2. del på Kongsted  
Konkurrenceflyvning under alle tre dage til 2. del af SM, som blev afholdt på Kongsted, 
var ikke muligt pga. dårligt vejr, og blev derfor aflyst. Klaus Vang (ØSF) vandt. Felipe og 
Kristina deltog i vores egen Duo Discus (P2) og endte på en 4. plads.  
 

Refusion på afgifter på AVgas til Polyt 5  
Vi har modtaget 12.251 kr. fra SKAT i refusion på afgifter på AVgas til Polyt 5 fra perioden 
2008 – 2012. Vi skal søge om refusion på afgifter på AVgas til Polyt 5 siden 1. maj 2012, 
hvor vi har fået bevilling til afgiftsfritagelse. JTN taler med CMM om dette. 
 

Fondsansøgninger  
AXM har opfordret til, at vi skal søge Idrætten ved DTU om støtte i 2013 efter samme 
model som i 2012. Desuden skal vi rapportere om hvordan det gik med de modtagede 
tilskud i 2012. KH tager sig af dette. Desuden skal vi overveje, om vi skal sende endnu en 
ansøgning til Corritfonden, som vi i år modtog fondsmidler fra.  
 

Fradragsberettigede gaver til PFG  
Vi skal opfordre medlemmerne til at støtte PFG med frivillige gaver. Fra og med i år fra-
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drages hele beløbet i skatten, så det vil være super hvis vi kunne få en masse til at støtte 
med f.eks. 500 til 2.000 kr. Hvis 25 medlemmer giver i snit 1000 kr., vil det være 25.000 
kr. til PFG, som vil gøre en betydelig forskel for klubben!  
 

Ad 3, Emner til beslutning  
Anerkendelse af medlemsindsats (jf. mail fra Lars)  
Bestyrelsen beslutter, at følge en idé fra Lars Sverre. KCZ taler med Lars Sverre om sa-
gen.  

 
Orientering til flyvechef og instruktørgruppe vedr. manglende spilkørsel og 
omskoling  
KCZ orienterer Lars Sverre.  
 

S-teori  
KCZ har taget kontakt til Torben Sømod fra Nordsjælland ang. planlægning af S-teori 
2013 og foreslår samme rutine som sidste år med lærere fra begge klubber og lokaler på 
DTU, men med Nordsjælland som koordinator.  
 

Ad 4, Eventuelt  
Væddemålsfest  
Felipe og Morten er i gang med at arrangere væddemålsfesten. KH får dem lige til at skri-
ve en invitation til PFG nyt.  

 
Sommerlejr/Frankrigsmøde  
Afholde sommerlejr/frankrigsmøde for bl.a. at tale om evt. at rykke sommerlejren så den 
ikke falder sammen med Roskilde festival. Mødet kan evt. holdes primo 2013. KCZ er 
tovholder.  
 

Ad 5, Næste møde  
11. oktober kl. 18.30 hos Stefano. 
 

 

Dagsorden  
1. Godkendelse af referat  

2. Orienteringer, statusmeddelelser og post  

3. Emner til beslutning  

4. Eventuelt  

5. Næste møde  

 

Referat  
Til stede  
Kim Zambrano (KCZ), Kristina Hansen (KH), Axel Morgenstjerne (AXM), Christian Mark 
Mortensen (CMM), Jeppe Torben Nicolaisen (JTN) og suppleant Stefano Fazzi (SF).  
 

Referat bestyrelsesmøde d. 11. oktober 
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Ad 1, Godkendelse af referat  
Tidligere referater er godkendt.  
 

Ad 2, Orienteringer, statusmeddelelser og post  
Udgående post  
Diverse forsikringskorrespondancer ang. nye forsikringstilbud  
JTN har sendt ansøgning om distributionstilskud fra bladpuljen  
 
Indgående post  
Diverse forsikringskorrespondancer ang. nye forsikringstilbud  
Regning fra Air Liquide for iltflasker. Videresendes til Michael Krog  
Statoil ang. ejerskifte i udbyderen af flybenzin  
Idrætten ved DTU har sendt 10 stk. adgangskort til DTU undervisningslokaler  
 
Medlemmer  
Patrick Westergaard meldt passiv fra aktiv  
Svend Emil Terkildsen indmeldt som aktiv (DTU)  
 
TMG status  
Arnold er blevet kontaktet af ham i Berlin, som har en Falke C til salg. Arnold afholder nu 
14 dages ferie, og vil vende tilbage derefter. Børge har sendt et link til en anden Falke C 
til salg i Tyskland. KCZ har forhørt sig hos flyvechefen ang. denne.  
 
Vintervedligehold  
KH orienterede om afholdt møde d. 8. oktober 2012 på DTU B237 med materielkontrol-
lanterne og værkstedschefen ang. vintervedligehold. På mødet deltog Torben, Øye, Jens, 
Benny, Joachim og Kristina. På mødet gennemgik vi følgende dagsorden:  
- Opfølgning på forrige år  

- Proces ved manglende værktøj  

- FLARM i klubfly  

- Scanning og upload af dokumenter til camo.dsvu.dk  

- Nye faneblade til teknisk journal  

- Kalibrering af vægte og lign.  

- Proces vedr. årlig vedligehold og syn  

- Fordeling af papirarbejde til sjakbajs hhv. materielkontrollant  

- Auditering af flypapirer inden release  

- Tidspunkter for fornyelse af diverse tilladelser  

- Sjakbajs seminar  
 
KH vil sørge for, at der bliver lavet kompasdeviationer på alle klubflyene inden sæsonaf-
slutning. Materielkontrollanterne vil sætte forberedelse af fornyelse af ARC’erne i gang, i 
et forsøg på at det bliver gjort inden vintervedligehold begynder.  
 
Luftrumsmøde  
AXM og Øye deltog i luftrumsmøde. PFG meddelte at luftrumsstrukturen fungerede godt. 
Øye fremstillede et ønske om, at man ikke skal have meldepligt for at flyve i luftrummene, 
som vi gør nu via. Slaglille og/eller ØSF, men i stedet, at det kan fungerer ligesom tragten 
i Billund, hvor piloten må flyve i områderne, når de er åbene. Dette blev bakket op af 
ØSF.  
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Sjællandsmøde  
Der blev udtrykt utilfredshed fra en af de tilstedeværende klubber om, at nogle piloter fra 
PFG ikke respekterer luftrumsaftalen med Roskilde ved ikke at melde ind og ud af områ-
derne. Desuden at PFG ikke selv holder styr på egne fly i områderne, på trods af den 
aftale, som PFG tidligere har lavet med Slaglille og ØSF. AXM taler med Benny Strand 
om en mulig løsning, så PFG selv fremover kan holde styr på egne fly i luftrummene.  
PFG afholder i 2013 første del af SM sammen med Kalundborg og Tølløse og er dermed 
vært for sjette gang!  
 

Ad 3, Emner til beslutning  
MC klubben 
KCZ orienterer at der er blevet holdt møde mellem PFG, PF Auto og DTU’s MC klub ang. 
den henvendelse PFG og PF Auto modtog i foråret om MC’klubbens eventuelle brug af 
bygning 237. Der var god stemning til mødet. Der blev diskuteret om nul-energi huset evt. 
kan benyttes af MC’klubben som værksted.      
 
Mail fra Joachim 
JHE har henvendt sig ang. bl.a. etablering af kompasgård på flyvepladsen. Bestyrelsen er 
positiv overfor idéen. JTN vender det med KF og APS’et.   
 
Joachim foreslår, at materielkontrollanter, værkstedschef, instruktører og bestyrelsen skal 
være berettiget til at udstede work orders. Bestyrelsen mener ikke, at dette er noget be-
styrelsen behøver være berettiget til, men ellers ok. KCZ meddeler JHE dette.    

 

Ad 4, Eventuelt 
IAB.   

 

Ad 5, Næste møde 
D. 27. november hos kl. 18.30 hos CMM (Værkstedet). 

 

 

Ad 1, Godkendelse af referat  
Tidligere referater er godkendt.  
 

Ad 2, Orienteringer, statusmeddelelser og post  
Udgående post  
Støtteansøgning til DTU SPORT søgt til halvering af kontingenter for DTU studerende 

 
Indgående post  
Modtaget fire gavetilsagn fra PFG medlemmer 
Modtaget nyt Statoil Avation Card 
Tingbogsattest for Nordvej 237 fra Tinglysningsretten i Hobro 
Reservation af nationalitets- og registreringsmærkerne: OY-XAW fra Trafikstyrelsen 
Aflysning af pantebrev i DTU bygning 237 fra Tinglysningsretten 

Referat bestyrelsesmøde d. 27. november 
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Ny police på DTU bygn. 237 fra Alm. Brand 
Kalibreringscertifikat på momentnøgler fra Teknologisk Institut 
Refusion af brandstofafgifer fra Polyt 5 2012 fra SKAT 

 
Medlemmer  
Poul Eller meldt passiv fra aktiv 
Kristina Hansen meldt passiv fra aktiv 
 

TMG  
Lars Sverre (PFG), Børge (KF) og Tonny (KF) har været i Berlin og bese den Falke C, 
som vi har haft kig på. De medbragte fuldmagt fra PFG’s og KF’s formænd til at købe 
flyet, såfremt de vurderede den var god nok. Handlen er nu aftalt og vi forventer at modta-
ge flyet i første del af december 2012 og få den klar til flyvning på dansk registrering til 
kommende flyvesæson.  
 
Bestyrelsen forslår, at der dannes en forening for den nye TMG bestående af alle aktive 
medlemmer i KF og PFG. KCZ har udarbejdet et notat om de økonomiske retningslinjer 
samt udkast til vedtægter for en sådan forening. Bestyrelsen går i fællesskab dokumen-
terne detaljeret igennem og retter til.  

 
Sagen med Campus  
KCZ var d. 12. november 2012 til møde med PF Auto og Campus Service vedr. mulighe-
den for at huse PMC (motorcykelklubben på DTU) i bygning 237. På mødet blev ejerfor-
holdene omkring grunden og bygning 237 udredt i god tone. PFG og PF Auto ejer byg-
ning 237 mens DTU ejer grunden. Campus Service har efter mødet bedt de involverede 
klubber om, endnu engang, at gå i tænkeboks om alternative muligheder for husning af 
PMC.  
 
Axel har taget kontakt til en række fritidsklubber på DTU for at forhøre sig om interessen 
for husning af flere DTU fritidsklubber på grunden omkring bygning 237 med henblik på, 
at undersøge om der kan være grundlag for en hel ny bygning. En sådan interesse kan 
evt. give os et bredere grundlag i forhold til ansøgninger til midler til opførslen af en ny 
bygning og DTU’s interesse for at drive den. Der afholdes i nær fremtid et møde blandt 
PFG, PF Auto, PMC og diverse andre fritidsklubber på DTU hvor denne interesse diskute-
res.  

 
Formandsmøde  
KCZ rapporterer fra formandsmødet i DSvU d. 23. november 2012. En fra DIF holdt op-
læg specifik om vedtægter for foreninger og bl.a. hvilke elementer sådanne skal indehol-
de. Derudover var der budgetgennemgang for DSvU for kommende år. Der blev informe-
ret om Kvinde VM, som skal afholdes på Arnborg i 2015. Der er varslet nye regler om 
uddannelse af bl.a. instruktører i fremtiden hvor HI vil blive afskaffet og der vil kun være 
FI’ere. Der kommer en portal www.medlemstal.dk, som bl.a. skal anvendes i forhold til 
tilskud fra DIF. DSvU kan få ferieskolebidrag, hvis der holdes et arrangement over mini-
mum tre dage, såfremt visse ting opfyldes.  

 

http://www.medlemstal.dk
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Svæveflyvekonference  
KCZ deltog i svæveflyvekonferencen d. 24. november 2012 og meddeler, at konferencen 
var en positiv oplevelse med mange gode oplæg.   

 
DTU Air Sport 
CMM sender, på PR udvalgets vegne, en meddelelse ud til medlemmerne om det nye 
logo. 
 

”Gård” til kompasdeviation på EKKL 
JTN informerer, at Torkild har meld tilbage ang. etableringen af en deviationsgård til devi-
ering af kompas på EKKL, at så længe deviations-gården ikke placeres i sikkerhedszonen 
er det ok med ham.  

 

Ad 3. Emner til beslutning 
Mail fra Morten 
Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra Morten Bennick ang. for brug at P2 i 2013. 
Bestyrelsen er generelt positiv for Mortens forslag og synes der grundlæggende er nogle 
gode og fornuftige elementer i forslaget, som både sikrer vi bruger det ”gode vejr” rigtigt, 
samt instruktørernes ekspertise bedre. KH henvender sig til Lars og Morten og beder dem 
om, at definere forslaget nærmere samt komme med et konkret oplæg. Beslutningen 
overlades til flyvechefen og instruktørgruppen.   

 

Ad 4 Eventuelt  
IAB.   

 

Ad 5, Næste møde  
Aftales på mail. 

 

 

 

Dagsorden  
1. Godkendelse af referat 
2. Orienteringer, statusmeddelelser og post 
3. Emner til beslutning 
4. Eventuelt 
5. Næste møde 

 

Referat  

Til stede  
Kim Zambrano (KCZ), Axel Morgenstjerne (AXM), Christian Mark Mortensen (CMM), Jep-
pe Torben Nicolaisen (JTN) og suppleant Stefano Fazzi (SF). 

 

 

Referat bestyrelsesmøde d. 29. januar 
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Ad 1, Godkendelse af referat  

Iab. 

 

Ad 2, Orienteringer, statusmeddelelser og post  

Udgående post  
Medlemsindberetninger til DIF. 

 
Indgående post 
Seas NVE angående omlægning af eludgifter. 
Brev fra trafikstyrelsen angående frekvenstilladelser. 

 
Medlemmer  
TMG status 
Der er udsendt et vedtægts-oplæg til KF, ingen kommentarer fra KF endnu.  
Der indkaldes til et møde med KF hvor vedtægter, regler osv. fastlægges. 
 

Sjællandsmøde 
Seks klubber deltog i mødet. Der er udsendt et referat. Der blev udtrykt utilfredshed med 
at PFG ikke overholder luftrumsaftalen om at indmelde og udmelde piloter af områderne, 
hvilket vi gør. Grunden til påstanden skal findes i at vi ikke har mandskab nok på startste-
det til at bemande radioen. 
 
Bestyrelsen talte om muligheden for en kombineret spil- og radiovagt for at løse proble-
met med mangel på mandskab til radioen. Dette aftales med KF i samråd med LSR.   
 
KCZ er tovholder for udsendelse af invitationer til SM. 
 

Sagen med Campus Service (CAS) 
Der har været møde med rektor, som gjorde klart at han ønskede en løsning for PMC i 
bygning 237, selvom rektor var positiv overfor forslaget med en ny fondsfinancieret nabo-
bygning til 237. Men en ny bygning tager tid, og der er brug for en akut løsning. Rektor 
viste forståelse for, at PMC’s studerende medlemmer ikke skulle stilles bedre end PF-
Autos og PFGs studerende medlemmer, samt at PMC ikke nødvendigvis kan forvente 
deres helt egne lokaler, men at klubberne deles om visse lokaler. 
Siden har der været et møde med PF-Auto og endnu et møde med CAS.  
 
PF-Auto tilbyder at indrette motorcykelværksted med en lift til PMC, samtidig anmodes 
DTU om at opstille containere til opbevaring af motorcykler. PFG og PF-Auto kan deles 
om PFGs maskinværksted, så PF-Auto kan nedlægge sit maskinværksted for at skabe 
plads til PMC, det kræver indretning af PFGs maskinværksted med ny adgangsdør udefra 
(betales af DTU) og udskiftning af oliefyr til et nyt oliefyr eller anden form for opvarmning. 
Samtidig kan PFGs spilværksted udlejes i sommerhalvåret. Dørene fra maskinværksted 
og spilværksted indtil flyværkstedet skal kunne aflåses, der udvælges de bedste maskiner 
fra de 2 klubber til det fælles værksted. PMCs medlemmer betaler 1000 kr/år til PF-Auto, 
og PF-Auto betaler leje af plads i maskinværksted og spilværksted til PFG. 
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(Siden bestyrelsesmødet har Lars Finn Petersen foreslået, at PF-Auto laver en overdæk-
ket veranda/vinterstue på sydfacaden og indretter MC-parkering foran denne, Vinterstuen 
kunne så anvendes som socialt klublokale for PMC og forbindes med det nye MC-
værksted hos PF-Auto med en dør) 
 
Bestyrelsen drøftede muligheden for at have to slags nøgler til spilværkstedet og få sat en 
lås på ydersiden af porten, mhp. udlejning i perioden maj-september til PF-Auto og PMC. 

 
Det er vigtigt at vores flyværksted skal være intakt i forhold til CAMO.  
PMC gav udtryk for kun at have brug for lokaler til sociale anliggender og lægger ikke 
vægt på at få et værksted. 

 
Ad 3, Emner til beslutning  
Årsregnskab, Kim kommer med forslag til takster.  
 
Dolphin: Bestyrelsen besluttede, at støtte DaSKs bestræbelser med et nyt svæveflyvemu-
seum ved at bevare alle dele af Dolphin og Polyt 4. Delene kan dog ikke opbevares i byg-
ning 237, men må samles i telthangeren på EKKL. Lars Finn Petersen underrettes herom 
og tager aktion. 

 

Ad 4, Eventuelt 
Stefano genopstiller ikke som suppleant. Kim genopstiller ikke til bestyrelsen. Kim kontak-
ter emner til bestyrelses- og suppleantposter 

   

Ad 5, Næste møde  
D. 26/2-2013 hos kl. 18.30 hos Kim. 
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Returadresse: PFG, bygning 237, DTU, 2800 Kgs. Lyngby 

Kalender 2012 
Hvornår Hvad Hvor 

Marts 
14. marts 
16. marts 
23. marts 

 
Generalforsamling 
Sæsonstartsmøde 
Sæsonstart 

 
Bygning 208, DTU 
Værkstedet 
Kaldred 

April 
3. april 
26.-28. april 

 
S-teoriprøve 1 
SM 1. del 

 
Bygning 210, DTU 
Kaldred 

Maj   

Juni 
Lør. 2. jun. 
Ons. 6. juni  
Lør. 23. juni 
Lør. 30. juni — søn. 15. juli 

 
Familie– og Old Boys-dag 
S-teoriprøve 2 
Sct.Hans aften 
Sommerlejr  

 
Kaldred 
Bygning 210, DTU 
Kaldred 
Kaldred 

Juli 
Lør. 6. juli 
Mand. 15. juli— 

 
Kofest 
Frankrigstur 

 
Kaldred 
Sisteron 

August 
Fre. 24. aug.— søn. 26. aug. 

 
SM 2012, 2. del 

 
ØSF, Kongsted 


