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Polyteknisk Flyvegruppe 

Ansvarshavende redaktør er formanden: Morten Hugo Bennick. 

 

Forsidebilledet: Jon i low-pass ved klubhuset under efterårets store maledag. 
  
 
 
Tryk: Lyngby Tryk ApS, Kongevejen 392, 2840 Holte. – Oplag: 225 eksemplarer 
Fordeles til alle aktive og passive medlemmer, danske svæveflyveklubber, DTU m.fl.  

Postadresse og værksted: 
PFG Polyteknisk Flyvegruppe 
DTU, Nordvej bygn. 237 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 45 87 59 14 
pfg@pfg.dk 
  
Bank: reg.nr.: 9090 konto: 0001589903 
E-mail vedr. betaling: regnskab@pfg.dk 

Klubhus (flyveplads): 
Polyteknisk Flyvegruppe EKKL 
Eskebjergvej 88B 
4593 Eskebjerg 
Tlf. 59 29 14 32   
  
Pladsfrekvens:                   122,5 MHz 
Svæveflyvefrekvens:         123,42 MHz 
Kalundborg Flyveklub; tlf.: 59 29 11 11 

Formand: 
Morten Hugo Bennick 
formand@pfg.dk 
Tlf. 3860 8261  

Klubhusformand: 
Frank Svendstrup 
klubhusformand@pfg.dk 
Tlf. 4913 4260 

Næstformand: 
Jeppe Nicolaisen 
jtn@pfg.dk 
Tlf. 2534 9030  

Flyvechef: 
Lars Sverre Rasmussen 
flyvechef@pfg.dk 
Tlf. 2868 6429 

Kasserer: 
Axel Morgenstjerne 
axm@pfg.dk 
Tlf. 616 616 25  

PR-chef: 
Martin Hangaard Hansen 
mhh@pfg.dk 
Tlf. 6171 1140 

Sekretær: 
Martin Hangaard Hansen 
mhh@pfg.dk 
Tlf. 6171 1140 

Webmaster@PFG.dk 
Christian Krog Madsen 
ckm@pfg.dk 
Tlf. 2362 5903 

Bestyrelsesmedlem: 
Joachim Hegelund 
jhe@pfg.dk 
Tlf. 6080 2098 

Klubtræner: 
Søren Zebitz Nielsen 
szn@pfg.dk 

 PFG-nyt udgivelsesterminer 2016 
februar, november 
 
  
Materiale sendes til formand@pfg.dk. 
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Invitation til Generalforsamling 

 Hermed indbydes medlemmerne i PFG til den årlige generalforsamling: 

Onsdag d. 16/3-2016 kl. 19:30 på DTU 

(lokale meddeles via mail og ved opslag i bygning 237) 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning for det forløbne år 

3. Godkendelse af beretningen 

4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år 

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 

11. Eventuelt 

Vedr. pkt. 11 : bestyrelsen foreslår Niels Erik Kaiser som dirigent 

Vedr. pkt. 8 : Bestyrelsen foreslår genvalg af Morten Hugo bennick, Jeppe Torben Nico-

laisen, Joachim Hegelund og Jens Rytter Petersen. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Kjetil 

Lavik. Fordelingen af ovenstående kandidater til bestyrelsen ,og som suppleanter vil 

blive præsenteret på generalforsamlingen. 

DTU’s repræsentant i bestyrelsen er professor, dr.tech. Jens Nørkær Sørensen, DTU 

Wind Energy. 

Vedr. pkt. 9: Bestyrelsen foreslår valg af 3 kritiske revisorer: Michael Krogh, Iver Christo-

phersen og Thomas Bucka-Christensen. 
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 Årsberetning 2015 
2015 var endnu et godt år for Polyteknisk flyvegruppe med en masse aktivitet både på 
EKKL, i bygning 237, Sisteron, Arnborg, Kongsted og andre steder. Igen i år var der stor 
skolingsaktivitet, og interessen for vore sport gjorde at der var særligt mange introducen-
ter. Faktisk lidt for mange, så derfor er vi nødt til i 2016 at styre tilstrømningen lidt bedre. 

Den øgede interesse skulle gerne i fremtiden føre til at endnu flere piloter som kommer ud 
over landskabet og lærer strækflyvningens glæder at kende 

Denne årsberetning er lavet med stor inspiration fra flyvechef, sportschef, klubhusfor-
mand, kasserer , med flere. 

Flyveaktivitet. 

Årets høst af certifikater i PFG beløb sig til beskedne 2 stk hvilket er meget lavere end I 
2014, hvor der var 5 nye certifikat-indehavere. Årets nye S-piloter er Kjetil Lavik og Hilal 
Erdogan. 

Vi har et godt og aktivt elevhold, så med deres gå-på-mod, kommer der forhåbentlig flere 
certifikat-indehavere I 2016. Der er blevet ændret lidt på nogle omskolingsregler, så det er 
lettere at komme videre på vores fly. 

På landsplan har der været en del havarier og hændelser. Det er naturligvis aldrig rart når 
der sker havarier, og vi skal alle gøre alt hvad vi kan for at undgå havarier og hændelser. 
Desværre ser det også ud til, at der er en tendens til at være lidt mindre påpasselig ved 
håndteringen af materiellet, og der har derfor været mange skader på fly, f.eks ved udtag-
ning fra trailer, pakning af hangarer m.m. Og to hoodskader, hvor piloter øjensynligt ikke 
har husket hvor skrøbelige førerskærmene er. Vi skal alle passe på vores værdier. Hvis vi 
ikke ved hvordan noget skal håndteres, skal vi søge hjælp I stedet for at eksperimentere 
Vores fly er forsikrede, så bortset fra en selvrisiko, er vi normalt holdt skadesfrie. Men 
tænk også på, at det tager ofte lang tid at udbedre en skade, hvor flyet så er ude af drift. 

Vores samarbejde med de øvrige klubber fungerer fint. Og i vores aftale med MSF om at 
blive skrevet på deres luftrums-liste, har fungeret gnidningsløst. 

Vi har stadig udfordringer med at holde beplantningen nede på og omkring flyvepladsen. 
Så her er der gode muligheder for forbedringer. 

Falken har også været flittigt brugt. Desværre blev den sat ud af kraft ved et havari efter 
en start fra Kongsted. Selvom der blev gjort en stor indsats for at få flyet ud at flyve hur-
tigst muligt, trak det ud på grund af forskellige udfordringer med motorfabrikanten og vo-
res reparatør. 

På undervisningsområdet har vi afviklet fælles S-teori undervisning med Nordsjælland og 
Søren Zebitz har sammen med Jesper Schmaltz og Mikkel Wahlgreen undervist i NBEG/
BEG radiofraseologi.  
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Strækflyvning, DM, SM og Termik ligaen 

Der var godt vejr på Kaldred igen i år, og mange fik mulighed for at komme ud over land-
skabet, både rundt på Sjælland og til de nærliggende øer og fastland. Det startede med 
en brag af en Påske hvor der der var nordlig strømning 5 dage i træk, hvilket gav mange 
fine flyveture ud over landskabet 

Sjællandsmesterskaberne blev afholdt hos henholdsvis PFG/KF og Kongsted, Ud af 6 
mulige dage blev det til 5 dage. Det rakte til en 3. plads for Morten Bennick i RJ.   

Ved bøf rally på Kongsted, som også var 2. afdeling af SM, fik Felipe Cvitanich en flot 
første plads i den 2-sædet klasse. 

DM 2016 var et gennemsnitligt år med 5 flyvedage, Felipe Cvitanich og Stig Øye deltog. 
Selv om der var mange chancebetonede dage, så viste Stig Øye hvad stabil flyvning vil 
sige og vandt flot 15 m klassen. 

Sisteron turen var et lille år målt på antallet af deltagere, til gengæld var vejret helt i top, 
med meget flotte flyvedage 9 dage i træk. Termik til mere end 4000m blev brugt på se 
meget af de franske alper. Alle deltagere på turen fik en tur til Mont Blanc, ligesom at der 
var ture til Grenoble, Fayence, Vinon, Monte.Viso og Mt. Ventoux. 

PFG deltagelse i termik ligaen blev belønnet med en flot 2. plads i 2. Division og står nu 
for oprykning til første division. Den bedste individuelle placering blev leveret af Peter 
Fischer der præsterede en flot 1.plads i gruppe B. Peter fløj i øvrigt en flot ægte 500 km. 
FAI trekant, fra Herning, med vendepunkter ved Svendborg, Nordjylland og nord for Es-
bjerg. En udførlig beretning om denne tur har været bragt i PFG-nyt. 

Polyt 5 

Selv om Polyt 5 snart har fløjet i 50 år fra EKKL, så er der ikke mange piloter der flyver 

det unikke fly og flotte fly.  For at få lidt mere gang i Polyt 5 var det i 2015 2 gange på Arn-

borg, først til DM og senere til Kvinde VM. Jesper Schmaltz hjalp til mange af dagene 

med at flyve. Tyskerne var specielt glade for Polyt 5 og gav den kælenavnet: ”Pummel-

flugzeug”.  

 

Kaldred 

 

Frank Svendstrup har siden 2006 fungeret som formand for klubhuset og har gjort det 
aldeles fremragende, men han har ønsket at standse på toppen efter 10 meget aktive år. 
Niels Madsen har overtaget tjansen, og han er bestemt lige så aktiv om Svendstrup. 
De løbende opgaver er fordelt på klubhusledelsens enkelte medlemmer som følger: 
Niels Fl. Madsen, formand (ledelse, håndværk, kontakt til rengøringshjælp) 
Erik Trudsø Jespersen, næstformand (IT incl. printerpapir og blækpatroner, møblement) 

Poul Gregert Jensen (indkøb og lager af forbrugsvarer, ølkasse, elforbrug) 
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I årets løb er der udført en del forbedringer: 
 

Vestre anneks er forsynet med isoleret laminatgulv, isolering af ydervægge, vægbeklæd-
ning, stikkontakter og loftsbelysning.  Østre anneks færdiggjort med inddækning af vindu-
er og dør. 
 

Udvendige vægge og synligt træværk på klubhus, maskinhus og annekser er blevet ma-
let. 
 
Maskinhus og klubhus er forsynet med nye tagplader på rygningen. 
Første toilet i gangen er udskiftet og sidst men ikke mindst så er kloakdækslerne på P-
pladsen blevet  fastgjort, så der ikke er risiko for at vores medlemmer falder i brønden 
efter væddemålsfesten. 
 
Udgifterne til Kalundborg Flyveplads ApS er reduceret væsentligt efter at vi er gået ind i at 
optimere driften. De indkøringsvanskeligheder der var i starten vedrørende dette er nu 
overvundet, selv om det en overgang så lidt sort ud med at få det sat i system. 
 
Der er endnu ikke bygget nye vognporte til klubfly, men projektet lever stadig og planen er 
at opføre 5 vognporte samt et nyt jordmaterielværksted. Det skal placeres øst for svæve-
flyvehangaren, hvor de gamle vognporte gav efter for stormen i 1999. PFG har et meget 
fint samarbejde med KF på EKKL, et samarbejde som vi vil søge at styrke de næste år, så 
det kommer til at gavne begge klubber. 

Bygning 237 

 

I det forgangne år, har diskussionerne om bygning 237 mest handlet om fremtidig op-
varmning af bygningen. DTU’s ønske om at finde plads til andre foreninger i bygning 237 
er faldet bort, og vi skal nu fokusere på at fastholde vores aktiv, og forbedre og fremtids-
sikre det. Den første opgave er at få etableret et nyt fyr eller en ny varmekilde til opvarm-
ning. 
 

Sammen med PF Auto har vi undersøgt forskellige muligheder, og gennem diskussioner 
med DTU Campus Service, er det blevet klart, at fjernvarme ikke er en reel mulighed. Der 
er i forvejen underkapacitet på fjernvarmenettet, så DTU har selv måttet installere decen-
trale fyr for at kunne klare opvarmning af forskellige bygninger. Vi har så valgt at undersø-
ge andre metoder til opvarmning: Gas og Varmepumpe. 
 

Der har været flere forskellige hensyn at tage i forbindelse med valg af fremtidig opvarm-
ning: Investeringen, driften samt eventuel omkostning ved fjernelse. Både investering og 
evt omkostning ved fjernelse er relevant, når vi ved, at grundlejemålet kan opsiges med et 
års varsel. Det er derfor vigtigt, at vi går efter en investering der er minimal, og som er 
tjent hjem så hurtigt som muligt. 
 

En løsning med gasfyr, vil kræve, at der bliver ført gas frem fra Lundtoftevej, og det vil 
kræve 2 underboringer. Vi har desuden af CAS fået oplyst, at vi vil blive bedt om at betale 
for at fjerne gasledning, hvis vi bliver opsagt. Dermed er en naturgasløsning ikke så at-
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særlig attraktiv. 
 
Den mest tillokkende løsning synes derfor at være en varmepumpe løsning, der kan til-
kobles det eksisterende radiator system. Selve varmepumpen vil komme til at stå udenfor 
”snedker” værkstedet. Vi har desuden fået skriftligt tilsagn fra CAS på at DTU vil lave en 
tilbagekøbsordning med en afskrivning på 10 år af en varmepumpeløsning. Vi vil derfor 
ikke have nogen særlig stor risiko for at miste vores investering på kort sigt. 
 
Selve projekteringen har PF Auto påtaget sig, og det er planen, at vi starter på  projektet 
med at fjerne fyr og installere varmepumpen engang i foråret 2016.   

PR Aktivitet 
 

PR udvalget har i 2015 været synlige ved flere lejligheder. På DTU har vi deltaget til både 
Åbent Hus og International Afternoon. Værkstedet er blevet brugt til at afholde introaften 
samt en klubaften. En anden klubaften er blevet afholdt på DTU, mens det næste oplæg 
er lige på trapperne. 
 

Arrangementerne på DTU har båret frugt og aldrig har der været flere introducenter på 
Kaldred som i år. PFG er et populært sted at flyve sin første svæveflyvetur og for at imø-
dekomme dette behov er det blevet besluttet at oprette en introducentliste. Dette betyder 
at antallet af der kommer pr. weekend blive bedre reguleret,  få at sikre eleverne får mere 
flyvetid pr. flyvedag og alle dermed får en god oplevelse. 
 

Vinterhalvåret er blevet benyttet til afholdelse af forskellige klubaftener. På værkstedet har 
vi haft besøg af David Bue fra DTU Mekanik, der på samme aften som samt Finn Passov 
på berettede om  henholdsvis 3D print og SpaceK projektet. Lis Arneberg har holdt fore-
drag om unormale flyvestillinger og Stig Øye vil i marts fortælle os om vejret på Sjælland. 
 

Hermed slutter jeg årets beretning. 

 

Lyngby, den 28. februar 2016 

Morten Hugo Bennick, 

formand 

Polyteknisk Flyvegruppe 
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DRIFTREGNSKAB 2015   Budget 2014 2013 

Udgifter kr. kr. tkr. kr. kr. 

      

Svæveflyforsikringer incl. transportvogne 53.840,00   43.457 49.656 

Faldskærmsvedligeholdelse 3.375,00   4.500 4.500 

Svæveflyvedligeholdelse og drift 32.813,61   32.932 41.948 

Instrumenter 5.921,93   791 6.324 

Svæveflyudgifter ialt  95.950,54 85 81.680 102.427 

      

½ OY-KXP forsikring 6.779,00   6.508 6.687 

½ OY-KXP eftersyn 3.028,82   1.781 2.078 

OY-KXP vedligehold, PFGs andel (81%) 44.630,05   4.797 1.000 

OY-KXP brændstof (PFG-flyvninger 81%) 19.669,89   11.081 3.179 

OY-KXP Motorfalke PFGs andel kr/tt: 495,19 74.107,76 25 24.167 12.943 

      

Udgifter skolestartspakke  19.680,00 22 21.496  

Udgifter prøvemedlemmer  207,80 11 11.039 7.557 

      

Vedligehold transportvogne 7.773,08   3.173 1.364 

Vægtafgifter 900,00   933 933 

Transportsvognsudgifter i alt  8.673,08 4 4.105 2.297 

      

OY-DHP: forsikring 17.526,00   14.298 17.583 

Hangarleje 6.000,00   6.000 6.000 

Benzinkøb 23.146,05   16.712 15.241 

Brændstofsafgifter retur fra SKAT -4.177,66   -9.451 -7.328 

Vedligeholdelse 9.760,88   18.268 6.076 

OY-DHP udgifter ialt  52.255,27 46 45.827 37.572 

      

Jordradio og telefon 330,73   684 566 

Hangar, faldskærmstrackere mm. 946,13   1.189 1.663 

Forsikring telthangar 2.775,79   2.794 2.736 

Ansvarsforsikring køretøjer 2.042,50   2.003 2.003 

KF/PFG-fællesmateriel  6.095,14 7 6.669 6.968 

      

Flyveplads  0,00 0 0 0 

      

Klubhus el 33.855,02 kr/kWh  25.613 23.353 

Klubhus elforbrug kWh: 15528 2,36  kWh: 11463 kWh: 11740 

Klubhus vand 3.523,31   3.162 2.347 

Klubhus vandforbrug m3: 176   m3: 137 m3: 129 

Drift af klubhus 13.425,01   25.528 20.814 

Rengøring klubhus 10.999,16   10.070 10.102 

Forsikringer 5.174,65   5.142 5.105 

Klubhusudgifter ialt  66.977,15 70 69.515 61.722 

      

Værkstedsudgifter 11.575,09   9.677 5.511 

Værktøj og materialer 7.088,07   23.165 18.039 

Forsikringer 8.478,26   8.359 8.873 

Varme bygn. 237 (PFGs andel) 23.254,50   28.755 47.097 

Værksted ialt  50.395,92 85 69.956 79.519 
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Polyt-S  0,00 1 0 0 

      

Telefonafgifter og bredbånd 4.625,61   4.101 3.673 

IT EKKL (WiFi, iPads, FLARM-radar) 11.324,18   1.329 0 

Internet, domæner og IT bygn.237 438,50   886 238 

Telefon og internet netto  16.388,29 5 6.316 3.911 

      

Kontorartikler 683,95   179 3.653 

Porto og forsendelse 3.560,00   3.401 4.818 

Tryk af PFG-nyt 4.200,00   4.000 6.857 

Administrationsudgifter ialt  8.443,95 10 7.580 15.328 

      

Kontingenter DSvU, KDA o.a.  107.165,00 100 97.271 82.072 

      

Instruktørkurser 9.565,00   9.870  

Materielkontrollantkurser 997,65   791 974 

N-BEG brush up    1.205  

Øvrige kurser og møder 1.780,50   500 2.862 

Kurser m.m.  12.343,15 35 12.366 3.835 

      

Bankrenter og -gebyrer 1,00   57 0 

Mobile Pay erhvervsgebyr 354,89     

Medlemsrenter 1.826,37   3.992 1.645 

PBS-gebyrer 4.443,94   3.845 4.090 

Renteudgifter og gebyrer ialt  6.626,20 7 7.894 5.735 

      

Refusion for hjemhentning 1.167,50   478 932 

PR 682,55  5 3.171 8.308 

SM og PFG-Cup mm 0,00  2 0 0 

Øvrige diverse udgifter 5.695,25  5 2.960 3.458 

Diverse udgifter ialt  7.545,30 12 6.609 12.698 

      

Ordinære udgifter  532.854,55 525 472.490 434.585 

      

Driftoverskud, ordinært  100.823,75 95 119.759 70.043 

      

Ekstraordinære udgifter:      

Værksted træafsnit   30 3.908  

Klubhus eltavle    7.250 10.473 

Klubhus+Maskinhus tagrygning/kip 14.714,13   4.955  

Klubhus Anneks 16.842,34  15   

Plænetraktor klubhus     14.790 

Ekstraordinære udgifter ialt  31.556,47 45 16.113 25.263 

      

Totale udgifter  564.411,02 570 488.604 459.848 

      

Samlet driftsoverskud  86.109,62 95 119.759 54.780 

      

      

Balance  650.520,64 665 608.363 514.628 
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DRIFTREGNSKAB 2015   Budget 2014 2013 

Indtægter kr. kr. tkr. kr. kr. 

      

Flyveafgifter svævefly 55.895,01  90 83.416 60.182 

Turbofri friflyvning 4.980,00   2.241  

Flyveafgifter OY-KXP: 129,85 tt 51.940,00  30 24.632 5.188 

Indtægter svævefly og Motorfalke ialt  112.815,01 120 110.289 65.370 

      

Indtægter skolestartspakke  11.996,00 10 9.997  

Prøvemedlemmer 17.300,00  10 15.200 7.600 

DTU Sport prøvemedlemmer (brugt støtte) 0,00  0 1.600 4.400 

Indtægter prøvemedlemmer  17.300,00 10 16.800 12.000 

      

Slæb af PFG klubfly og privatfly 13.945,00   7.395 15.657 

Slæb for KF og andre 39.226,94   19.292 15.802 

Privatflyvning 2.637,00   4.810 4.030 

Indtægter OY-DHP ialt  55.808,94 35 31.497 35.489 

      

Indtægt spilstarter 34.784,00   46.008 39.815 

Spilstarter skolestart+prøvemedlemmer 19.680,00     
Antal spilstarter 1702   1401 948 

Spiludgifter, PFGs andel (79%) -63.055,88   -37.356 -57.673 
kr/start 37,05   26,66 60,84 

Overskud spilregnskab (PFG)  -8.591,88 0 8.652 -17.858 

      

Pladsafgift privatejere 9.240,00  9 9.000 8.640 

Telthangar, hangar og carport 2.800,00  3 2.600 2.250 

Hytteafgifter 26.180,00  26 25.500 33.150 

Flyvepladsindtægter  38.220,00 38 37.100 44.040 

      

Overskud festkasse 16.150,71   4.998 3.267 

Ophold og overnatning klubhus 2.310,00   7.491 5.956 

Klubhusindtægter i alt  18.460,71 12 12.489 9.223 
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Flyve-Auto Fond 6.498,95  8 7.039 7.669 

P-afgifter 14.000,00  14 14.300 10.400 

Udleje 500,00  0 1.300  

Værkstedsindtægter i alt  20.998,95 22 22.639 18.069 

      

VHF og S-teori-kursus  4.950,00 3 3.788 0 

      

Bankrenter 160,08   1.207 136 

Medlemsrenter 1.319,79   1.570 1.126 

Renteindtægter ialt  1.479,87 2 2.777 1.262 

      

Kont. ingeniører m.fl. 262.939,00   248.430 241.990 

Kontingenter studerende 24.948,00   24.783 33.615 

DTU Sport kontingentstøtte til studerende 25.000,00   25.000 16.000 

Kont. udlandsmedlemmer 1.587,00   1.587 2.100 

Kontingenter passive 35.788,00   35.399 35.720 

Kontingenter ialt  350.262,00 364 335.199 329.425 

      

Barografkalibrering 0,00  0 0 1.250 

Bladpuljen 2.196,37   -1.477 1.590 

SM og PFG-Cup deltagergebyr 2.800,00  2 0 2.975 

DSvU tilskud til Sommerlejr 2015 4.000,00     

Øvrige diverse 982,33  2 2.500 1.793 

Diverse indtægter ialt  9.978,70 4 1.023 7.608 

      

Ordinære indtægter  633.678,30 620 592.249 504.628 

      

Jørgen Bachmanns mindefond 16.842,34  45 16.113 10.000 

Fonde og gaver      

Ekstraordinære indtægter  16.842,34 45 16.113 10.000 

      

Totale indtægter  650.520,64 665 608.363 514.628 

      

Balance  650.520,64 665 608.363 514.628 
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STATUS 2015   2014 2013  

Aktiver kr. kr. kr. kr.  

      

Indestående i ThyDirekte 88.661,68  68.406 29.515  

Indestående i Basisbank   1.080   

Nets periodisering (PBS) 20.094,13  21.269 25.643  

Tilgode hos SKAT 4.177,66     

Tilgode hos DSvU 19.779,00  13.856 5.800  

Omsætningsaktiver  132.712,47 104.611 60.958  

     Udstyr 

OY-PJX (A3) 105.000,00  105.000 105.000 45.000 

OY-PXF (P2) 790.000,00  790.000 790.000 37.000 

OY-ZWX (ZW) 110.000,00  110.000 110.000 21.000 

OY-PKX (P4) 130.000,00  130.000 130.000 22.000 

OY-PFX (P6) 220.000,00  220.000 220.000 25.000 

OY-JGX (HY) 370.000,00  370.000 370.000 26.500 

Værdi af svævefly  1.725.000,00 1.725.000 1.725.000  

      

Værdi af OY-DHP  200.000,00 200.000 200.000  

      

½ Motor Falke OY-KXP incl. instr. 150.257,54 138.456 86.455  

      

Radiomateriel 21.000,00  21.000 34.000  

Flyinstrumenter 158.000,00  158.000 148.717  

Faldskærme 44.000,00  44.000 45.160  

Transportvogne 420.000,00  420.000 434.151  

PFG's andel af spil mm 55.000,00  55.000 56.470  

PFG's andel af Suzuki 3.000,00  3.000 3.000  

PFG's andel af Ferguson-traktorer 2.000,00  2.000 3.000  

Værdi af hjælpemateriel  703.000,00 703.000 724.497  

      

PFG's andel af telthangar 10.000,00  10.000 10.000  

PFG's andel af benzintankanlæg 40.000,00  40.000 40.000  

Værkstedsmateriel 15.000,00  15.000 15.000  

Kædesav   0 2.000  

Polyt-S 6.000,00  6.000 6.000  

HD-kamera m. tilbehør   0 2.913  

Vejrstation klubhus/briefingportal   0 10.000  

Værdi af øvrigt materiel  71.000,00 71.000 85.913  

      

Kalundborg Flyveplads ApS  42.000,00 42.000 42.000  

      

Aktiver ialt  3.023.970,01 2.984.067 2.924.823  
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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      

          

     2015  2014 2013  

          

- Radiomateriel OY-PJX Becker-radio 2.000,00   2.000 6.000  

  OY-PXF Becker-radio 2.000,00   2.000 6.000  

  OY-ZWX radio udlånt af PGJ      

  OY-PKX Becker-radio 2.000,00   2.000 6.000  

  OY-PFX Becker-radio 2.000,00   2.000 6.000  

  OY-JGX Becker-radio 2.000,00   2.000 6.000  

  OY-DHP  1.000,00   1.000 2.000  

  Jordradioer 10.000,00   10.000 2.000  

     21.000,00  21.000 34.000  

          

- Flyinstrumenter OY-PJX  19.000,00   19.000 10.000  

  OY-PXF  28.000,00   28.000 24.000  

  OY-ZWX  16.000,00   16.000 7.000  

  OY-PKX  16.000,00   16.000 7.000  

  OY-PFX  19.000,00   19.000 15.000  

  OY-JGX  20.000,00   20.000 10.000  

  FLARM'er A3,P4,ZW,HY     30.717  

  Colibri  1.500,00   1.500 2.000  

    FLARM-radar Colibri med FLARM 4.500,00   4.500 5.000  

  4 Volksloggerer 4.000,00   4.000 8.000  

  OY-DHP  30.000,00   30.000 30.000  

     158.000,00  158.000 148.717  

          

- Faldskærme OY-PJX 2 stk 24.000,00   24.000 25.160  

  OY-PXF 2 stk 6.000,00   6.000 6.000  

  OY-ZWX  3.000,00   3.000 3.000  

  OY-PKX  3.000,00   3.000 3.000  

  OY-PFX  3.000,00   3.000 3.000  

  OY-JGX  3.000,00   3.000 3.000  

  Slimfit OY-PKX 2.000,00   2.000 2.000  

     44.000,00  44.000 45.160  

          

- Transportvogne ASK-13 vogn (A3) 30.000,00   30.000 30.000 MD3675 

  Duo Discus vogn (P2) 110.000,00   110.000 110.000 HZ9389 

  Gl. Junior vogn (ZW) 10.000,00   10.000 30.000 EY3167 

  Ny Junior vogn (P4) 90.000,00   90.000 84.151 RE8582 

  Discus CS vogn (P6) 110.000,00   110.000 110.000 MK5817 

  Discus bT vogn (HY) 70.000,00   70.000 70.000 NV6682 

     420.000,00  420.000 434.151  
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STATUS 2015    

Bud-
get 2014 2013 

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

       

Gæld til KF  78.356,07   20.696 42.998 

Gæld til PF-Auto  2.294,32   0 43.017 

Udestående afregninger  6.000,00   -1.194 5.387 

Medlemsdebitorer -42.324,67    -43.370 -31.300 

Medlemskreditorer 6.894,88    123.228 61.814 

Medlemmer netto  -35.429,79   79.858 30.514 

Gæld i alt   51.220,60  99.360 121.916 

Nettogæld = Gæld - Omsætningsaktiver   -81.491,87  -5.251 60.958 

       

Hensat OY-DHP  180.500,00   180.500 180.500 

DTU Sport prøvemedlemmer 
(ubrugt støtte)     0 1.600 

JB's mindefond  72.137,93   88.980 105.094 

Nøglekonto  15.250,00   11.950 10.150 

Ølkasse værksted (assimileret i 
festkasse)     1.054 546 

Gaver via DSvU 16.529,00    13.856 5.800 

Fremført gavebeløb 361.342,44    399.487 451.502 

Vognporte klubfly    200   

Discus 2b    500   

½ TMG Transponder o.a. udstyr -11.801,40      

Anvendt gavebeløb (købt fly og 
udstyr) -11.801,40    -52.001 -57.815 

Gavebeløb til fremtidig anven-
delse  366.070,04   361.342 399.487 

Hensatte midler og interne 

konti   633.957,97  643.827 697.377 

       

Omsætningspassiver   685.178,57  743.187 819.293 

       

Egenkapital primo  
2.240.880,4

2   2.105.530 2.005.434 

Driftsoverskud  86.109,62   119.759 54.780 

Til- og opskrivninger  11.801,40   82.850 57.815 

Af- og nedskrivninger  0,00   -67.259 -12.500 

Egenkapital ultimo   2.338.791,44  2.240.880 2.105.530 

       

       

Passiver ialt   3.023.970,01  2.984.067 2.924.823 
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FORSLAG TIL  

FULDSTÆNDIGT TAKSTREGULATIV 

for perioden 1.4.2016 til 31.3.2017 

1. Kontingenter 

a.     Aktive medlemmer                                      469,00 kr/md. 
b.     Aktive medlemmer, der er studerende (op til kandidatgrad)         99,00 kr/md.* 

c.     Udlandsmedlemmer                                                529,00 kr/år. 
d.     Passive medlemmer                                             389,00 kr/år.      
e.     Livstidsmedlemmer og infomedlemmer                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 livs-
tidsmedlemskab. 

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

Alle medlemmer skal have en BetalingsService-aftale med PFG til afregning af afgifter. 
Ved indmeldelse som aktiv betales 3 måneders kontingent på den første BS-opkrævning, 
idet betalingen via BS sker ca. 2 måneder efter debitering. Passive betaler kontingentet 
for indeværende år på den første BS-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. 
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2. Prøvemedlemmer 

Et prøvemedlemskab koster 350,- kr, der betales forud. Prøvemedlemskab er personligt 
og tilbydes kun personer, der ikke har fløjet svævefly før. Prøvemedlemskabet følger 
DSvU’s regler og omfatter 5 flyveture med spilstart indenfor 3 måneder (regnet fra 1. fly-
vetur) samt en prøvemedlemslogbog. Månederne fra og med november til og med marts 
medtælles ikke. Flyveture, hvor der anvendes motor dækkes ikke og er derfor på instruk-
tørens regning. Ved spilnedbrud må Polyt-5-slæb til 450m (1500ft) benyttes. 
DTU-studerende prøvemedlemmer indmeldes som infomedlemmer. 

3. Skolestartspakke 

Elever kan i en 4-månedes periode (i alt ca. 50 mulige flyvedage) for 2999 kr flyve ube-
grænset på K-13 og Junior. Beløbet dækker flyvning og spilstarter samt første 7 tacho-
minutter ved Polyt-5-slæb. Når man tilmelder sig ordningen må man endnu ikke være 
gået solo. Pakken startes den 1. i en måned og slutter efter 4 måneder, hvor månederne 
fra og med oktober til og med marts ikke medtælles. 

Idéen er, at både nye og eksisterende tosædede elever ved at flyve intensivt i 4 måneder, 
inklusiv påske og/eller sommerlejr, vil kunne opnå at gå solo og blive ensædet elev for en 
fast pris plus aktivt kontingent. 

4. Friflyvning på K-13, Junior og Discus CS (PJX, PKX, ZWX, PFX) 

Taksten er 249 kr/md og tilmelding er bindende i 12 kalendermåneder, men kan derefter 
opsiges til en måneds udgang. Startafgifter omfattes ikke af ordningen og betales sær-
skilt. Regulering sker årligt i april. 

5. Flyveafgifter for svæveflyvning 

        PXF, JGX    PFX        PJX, PKX, ZWX        Faktor 

1. og 2. time    264,00 kr/t     198,00 kr/t        132,00 kr/t             100% 

3. time ff.         132,00 kr/t       99,00 kr/t     66,00 kr/t             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 udgik i 2015. 

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

For gæster af PFG medlemmer opkræves de normale start- og flyveafgifter via værtens 
medlemskonto. "Fremmede gæster" skal købe et prøvemedlemskab. 
 

6. Loft på flyveafgifter for svæveflyvning 

Indenfor et kalenderår er der en beløbsgrænse for et medlems personlige flyveafgifter på 
5300,00 kr. Opkrævet friflyvningstakst medregnes i dette loft. 
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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. 

7. Spilstarter 

Taksten er fastsat til                    32,00 kr/start. 
For visse starter med wirebrud gælder særlige regler, se pkt. 5. 

8. Flyslæb og motorflyvning. 

Afregnes pr. tacho regnet fra tidspunktet hvor slæbet ruller, til slæbeflyet lander. 

PFG og slæb fra EKKL                 1800,00 kr/tt 
For PFG-medlemmer første 0,07 tt               36,00 kr 
For Skolestartspakke første 0,07 tt                 0,00 kr 
Øvrige                            2400,00 kr/tt    udleje u/benzin: 1950,00 kr/tt 
Hjemhentning                        1300,00 kr/tt     udleje u/benzin:   850,00 kr/tt 
Træningsflyvning Polyt-5 piloter             900,00 kr/tt 
Nødvendig testflyvning af Polyt 5 betales af PFG. 

TMG                             450,00 kr/tt 

9. Hjemhentningstakster 

Hjemhentningsomkostninger efter udelandinger refunderes med 2,50 kr/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 refunderes i visse tilfælde; uden anhænger med 1,50 kr/km og med anhænger 
med 2,50 kr/km. 
Visse tilfælde omfatter transport af fly og materiel mellem DTU og EKKL udenfor flyvesæ-
sonen. 

10. Klubhus 

For overnatning i fællessovesalen betales ingen afgift. For benyttelse af kamrene samt 
værelserne i annekset, betales en afgift for overnatning på 50,00 kr/nat/rum til ølkassen. 
Medlemmerne er forpligtet til selv at afregne med ølkassen ved benyttelse af kamre og 
anneks. Personer der ikke er medlemmer af PFG, betaler 50,00 kr/døgn til ølkassen for 
overnatning i klubhus eller på teltplads. 

Formål, der ikke har forbindelse til flyvedage: Benyttelse af klubhus aftales med klubhus-
formanden. For el-forbrug betales 2,50 kr/kWh til ølkassen. For ikke-medlemmer betales 
50,00 kr/person/døgn til ølkassen. 
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11. 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 ialt 1540,00 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. 

12. Flyveplads EKKL 

Private fly stationeret på EKKL opkræves pr. 1. maj en årlig afgift på 770,00 kr/fly. 

Benyttelse af svæveflyhangar, telthangar og klubbernes carporte koster yderligere årlig 
afgift på 1400,00 kr/enhed, eller en halvårlig afgift på 770,00 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. 

13. Værkstedet 

Benyttelse af værkstedet skal aftales med værkstedslederen, under hensyn til PFGs 
værkstedsbehov. 

Fremmede fly betaler et værkstedsgebyr på 1400 kr for de første 2 uger, derefter 1400 kr 
pr. påbegyndt uge. Benyttes værkstedet kun 1 dag betales 350 kr. Flyvevåbnets og 
DaSK’s svævefly er undtaget. 

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                                         125,00 kr. pr. påbegyndt uge 

Passive medlemmer og andre                       250,00 kr. pr. påbegyndt uge 

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

14. Renter 

Afgifter for opnåede ydelser er principelt 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 
1,00%. Det svarer til 12,7% årlig nominel rente. Men p.g.a. PFGs renteberegning er ÅOP 
kun 5% ved afvikling på 1 år, og ved meget langsom afvikling er ÅOP 11%.Medlemmer, 
der er i kredit, tilskrives månedlige renter på 0,22%. Det svarer til 2,7% 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-
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”Pummel-
flugzeug”  

 til WWGC 2015 

”The Flintstone   
Pilots! 

Kjetil og Reuben prø-
ver udsigten fra inder-

siden af  canopy 

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. 

15. Andet 
-    Depositum for systemnøgle til bygn. 237 og klubhuset på EKKL kr. 300,00. 
-    Gebyr for udlån af værktøj fastsættes af værkstedsledelsen. 
-    Tilskud til deltagere i danske svæveflyvekonkurrencer: PFG betaler tilmeldingsgebyret 

for studerende. 
-        Kurser og møder for PFG: PFG dækker deltagergebyr og 2.kl. tog/bus-billet eller 

bilrejse: 1,50 kr/km. 
-        Selvrisiko på PFGs 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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Returadresse: PFG, bygning 237, DTU, 2800 Kgs. Lyngby 

Kalender 2016 

Hvornår Hvad Hvor 

   

  
 
   

 
 
 
  
 

 

  

Marts 
Mandag d. 7. 
Tirsdag d. 8. 
Onsdag d. 16. 
Lørdag d. 19 

 
PFT-aften 
Øye holder foredrag 
Generalforsamling 
Sæsonstart  

 
DTU bygn. 208, lok. 51 
DTU bygn.116, aud. 82 
DTU (se opslag) 
EKKL 

April 
 
Fr. 22. —Sø. 24 

 
 
Sjællandsmesterskaber 

 
 
Gørløse 

Maj 
  

To. 5.— Sø. 15. 

 
 

Danmarksmesterskaber 
  

 
 
Arnborg 
  

Juni/Juli 
Fr. 1. Juli—Ti. 5. Juli 
Lø. 2. Juli—Sø. 17. Juli 
Lørdag 9. Juli 

 
DSvU Juniorlejr 
Sommerlejr 
Kofest 

  
EKKL 
- 
- 
 


