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Til Svæveflyveklubberne 

MEDDELELSE NR. 30 

 og ALLE deres medlemmer 
KLUBFORHOLD NR. 03 

 
DATO: 16-10-2015 

Din Svæveflyver Union 

Hvad er vores plan? 

og  

Hvordan består vi i fremtiden? 
 
Hovedbestyrelsen (HB) har af flere gange ønsket at vi skulle have en ny fremadrettet perspektiv-
plan, men arbejdet er af forskellige årsager ikke blevet rundet af.  
Arbejdet har høj prioritet og vi vil have arbejdet gjort færdigt og tidssvarende. 
 
Sammen med DIF konsulenten udarbejdede HB og en lille gruppe nogle forslag og det er disse for-
slag, som vi nu gerne vil ud med til alle klubber og deres medlemmer, for at identificere om vi er på 
rette vej og hvilke udviklingspotentialer der evt. er. 
 

Vi vil derfor gerne møde medlemmerne i Midtsjællands Svæveflyveklubs klublokaler onsdag 

den 11. november 2015 kl. 19:00 til en snak om vores plan. 

 

Tilmelding via e-mail tilmeld@dsvu.net, med angivelse om du deltager i bespisning kl. 18:00 

og/eller til selve mødet kl. 19:00. Seneste tilmelding søndag d. 08/11-2015 
 
Bespisning kl: 18:00, Stegt flæsk med kartofler og persillesovs og én øl/vand, pris kr. 50,00 pp. 
Perspektivplanmøde kl:19:00, Mødet starter med et kort indlæg af Poul Hørup og undertegnede. 
 
Hvad skal vi bl.a. snakke om? 
 

Hvem er vi? Skal vi have nyt navn? 
Dansk Svæveflyver Union? Luftsport Danmark? Dansk Luftsport? Dansk Luftsports Union? 
 

Hvad vil vi i fremtiden? 
Hvordan skal vores klubber udvikle sig? Hvad kan Unionen hjælpe med? Skal vi udbygge aktivite-
terne på Arnborg? Hvilke nye aktiviteter skal vi have med det nye udvalg af fly bl.a. UL-Svævefly? 
 

Hvilke resultater ønsker vi at se i fremtiden? 
Bredde? Mere to-sædet flyvning? 
Elite? VM / EM resultater? 
 

Hvordan tiltrække vi nye medlemmer til vores sport? 
 
Alle kan deltage, men af hensyn til det praktiske, så vil vi gerne have et cirka antal fra jer, som sen-

des til tilmeld@dsvu.net Kom frisk. Vi er der! 
 
Med venlig hilsen 
 
På vegne af HB, Jørgen Legind 
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