
 
Hovedbestyrelsesmøde den 30. oktober 2012 
Tilstede: Hele hovedbestyrelsen og Sekretariatets medarbejdere 

 

Kapflyvningsplanen 2013-2014 

 
Alle indkomne ønsker til kapflyvningsplanen blev gennemgået.. 

 

Det blev besluttet at ændre Region Syd ’s uge 28, Wolfsburg til Emmen. 

 

Slipformer 
 

Det blev vedtaget at fastholde de brede slip, men forsøgsvis i 2 år at ændre alle åbne 

Hannover og Soltau flyvninger i Region Syd til gruppeslip.  

Sportsflyvningerne i Region Syd bibeholdes som brede slip. 

 

Økonomi 
 

Budgettet for 2012-2013 var blevet udarbejdet af Forretningsudvalget og leveret til 

Kulturministeriet. Budgettet blev udleveret til alle. 

Budgetopfølgningen 2011-2012 blev udleveret og kort gennemgået. 

Bestyrelsen vendte kort status udarbejdelsen af den realiserede omkostningsopgørelse 

af de enkelte flyvninger, som senere skal tilgå sektions bestyrelserne. 

 

Brevduen 
 

Situationen vedr. Vestergaards Bogtrykkeris konkurs og evt. gennemopstående blev 

forelagt. Forretningsudvalgets beslutning at trykke numrene 27 og 28 på 

Sekretariatet blev fundet i orden. De fremtidige muligheder for trykning af Brevduen 

blev kort debatteret og det blev besluttet at tage punktet op til endelig afklaring på 

HB’s ordinære møde den 30. november. 

 

Vaccinationer 
 

Der har et stykke tid været arbejdet på at lave et fælles indkøb af den paramyxo-

vaccine som vi anvender, for om muligt at billiggøre denne udgiftspost for 

medlemmerne. Det var blevet muligt at lave en sådan aftale til en pris af kr. 5,75 

pr.dose (kr. 460,- pr flaske) inkl. moms og distribution til flere udvalgte steder i 

landet. Der skal laves en mulighed at klubberne kan tilmelde sig via hjemmesiden 

snarest muligt, så vi kan være klar inden førstkommende vaccinationssæson. 

 

Diverse sager 
En henvendelse fra en forening vedr. en intern stridighed blev kort gennemgået. Det 

blev besluttet at der kan deltage et HB-medlem i et møde mellem foreningens 

bestyrelse og det pågældende medlem, såfremt foreningen finder det formålstjenligt. 
 
Hædersbevisninger  
 

Der forelå en ansøgning om en hædersbevisning som blev bevilget. 

 

Næste møde 
 



Fredag den 30. november i Linde. 

 


