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Valg af dirigent og referent



Godkendelse af mødets rettidige 
indkaldelse



Formandens beretning

✤ Bestyrelsen har været Dorte Vilsgaard som formand, Poul Ehmsen som næstformand og Helene Vorager som kasser. JJ, Christian 
Bagge, Jonas Dalager og Anders Koch har været mening medlemmer. Rasmus Lybert og Frederik Storm har været suppleant. Karsten 
Kokholm og Knud Lund  har været eksterne revisorer. Storm er blevet far og har ikke kunnet virke. JJ er i løbet af året flyttet til 
nordjylland, han er derfor blevet til suppleant mens Flemming er trådt ind i bestyrelsen.

✤ Vi har mødtes 6 gange - der blev aflyst 3. Maj. 

✤ Vi har i forlængelse af sidste års beslutning haft fokus på kommunikation generelt. Det har betydet ny hjemmeside som Bagge nu 
passer - herunder at man kan lave #HLFskydive på instagram. Facebook er blevet godt brugt - der kommunikeres både om når vi er i 
medier og hvornår der er stævneaktivitet. Der er tre facebookgrupper; HLF bestyrelsen, HLF intern medlemsgruppe og HLF 
Aktivitetsgruppe.

✤ Jeg tiltrådte d. 22. Februar efter GF. Jeg tømte postkasse (det var ikke gjort siden september så der var lidt at se til) og samme dag 
havde kommunen været på miljøtilsyn hvor vi fik et påbud. Så det var med at få arbejdshandsken på med det samme!

✤ Centerbestyrelsen - der har været en lidt stenet vej for samarbejdet, men det ser ud til at begynde at glide. Senest har vi lukket en 
aftale om at HLF får ret og pligt over disse lokaler - dvs. vi betaler for ombygning men kan leje ud - også til de andre klubber. Vi 
SKAL samarbejde for at kunne være i dialog med Struer kommune. Vi har desuden i fællesskab skulle forholde os til de omfattende 
krav fra miljøpåbud. Der var dialog med DragRacing Denmark om at få dem ud på pladsen. Det er sat på hold til vi har fået 
genforhandlet låneaftale med Struer kommune i 2018.

✤ Der har i start februar 2018 været afholdt møde mellem Lindtorp Flyveplads og Struer kommune. Alle klubber var til stede og fra 
kommunen deltog Claus Falk Pedersen, specialkonsulent indenfor blandt andet strategisk udvikling, John Patuel Hansen, centerchef 
for plan- og miljøområdet, Kim Høfler, turist- og eventchef, Søren Sørensen, kultur- og fritidskonsulent.



✤ Ideudvikling i HLF - vi har haft en stor fornøjelse af hjælp fra Sophia og Mia omkring et 
oplæg for renovering af vores lokale. Det har været en kæmpe hjælp.

✤ Hændelsen 3. Maj gav både arbejde og masser af positiv omtale. When life gives you 
lemons you make lemonade - og det lykkedes :-D

✤ Flemming kom 26. Juni 2017 ind I bestyrelsen da JJ var flyttet nordpå og vi manglede 
kræfter. JJ blev suppleant.

✤ Jeg kom i april med som suppleant i DFU’s bestyrelse på baggrund af et mistillidsvotum. 
Det har givet god kontakt til og mange informationer om mulighed i DFU på politisk 
niveau.

✤ 5. November havde vi besøg af kvindelige politikere fra Lemvig, Holstebro og Struer 
kommune ifm KV17. Det var en del af strategien for genforhandling af vores lånekontrakt.

✤ Flemming har mødtes med markedsføringsgruppen.

✤ Vi planlagde sidste år at opsatarte klubudvikling - men de mange ting vi skulle gøre 
sammen har givet meget udvikling. Helle Eriksen er fratrådt sin stilling i DFU hvorfor vi 
heller ikke har kunnet få konsulenthjælp. Jeg har været en del af ansættelsesudvalg for ny 
konsulent, så der vil fra 1. Marts 2018 få mulighed for at trække på Gregers.

✤ Michael har fået 10.000 fra Birn som skal bruges til noget med logo.



✤ Midtjysk fællesstævne blev afhold med succes, der blev afholdt Symbiotic living. 
Der har været kassernehold.

✤ Flemming har deltaget i klubudviklingsseminar og weekend omkring 
markedsføringsstrategi.

✤ Vi har været i medier ifm hændelse - det er en gryde der skal holdes i kog at få 
journalister herud på almindelige klubdage. Der vil blive lavet rekonstruktion i 
foråret og vi vil forsøge at lave oplæg som vi kan tjene penge på i TV MidtVest 
lokaler.

✤ DIF hovedbestyrelse kommer på besøg 3. Juni 2018. De vil gerne opleve 
klubberne og bl.a. købe tandem.

✤ Imorgen skal DV til møde med Struer kommune - der ønskes kvalificeringer .

✤ Der søges om fælles veteranprojekt.

✤ Jens’ database og beregninger på storfly v/ Flemming

✤ Dalager starter om alt går vel som instruktør.



HLF ombygning

✤ Vi har fået et fantastisk udviklingsprojekt beskrevet af 
Sophia og Mia - som i øvrigt begge fik 12 til eksamen.

✤ Der er mange gode takter men der skal samles penge 
ind. 



Aktiviter

✤ Sommerstævner i lige uger

✤ Færdiggørelse af brush-up på klublokaler

✤ 2 større hold elever. 113 elever sat

✤ Deltagelse i instruktøreksamen - tak for indsatsen!

✤ Klubaftner i vinterhalvåret med spisning og pakninger

✤ Julefrokost med årets medlem (Dorte Vilsgaard)

✤ Vi mødtes 24. December til juleøl.

✤ Medlemsmøde omkring projekt ombygning.



Kasserens beretning



Godkendelse og ideer til næste års 
budget (fra bestyrelsen)

✤ Betale Jens 5000 for vedligeholdelse af 
medlemsdatabase.

✤ Vi ved mere efter møde med Struer Kommune 
imorgen.

✤ Det er princippet at evt. Ombygninger skal være 
udgiftsneutrale.



Indkomne forslag

✤ Ingen indkomne forslag



Valg af styrelsesmedlemmer



✤ Formand: Dorte Vilsgaard (genopstiller)

✤ Næstformand: Poul Ehmsen

✤ Kasser: Helene Vorager (trækker sig - Michael Ellegaard har taget over)

✤ Medlem 1: Anders

✤ Medlem 2: Flemming

✤ Medlem 3: Dalager trækker sig

✤ Medlem 4: Bagge

✤ Suppleant 1: Rasmus Lyberth 

✤ Suppleant 2: Frederik Hjort Storm

✤ Revisorer: Karsten Kokholm og Knud Lund (trækker sig) Helene overtager.

✤ Revisor suppleant: Ledig



✤ Formand er på valg - Dorte genopstiller

✤ Er der nogen i forsamlingen, som ønsker at stille op til 
bestyrelsen?



Valg af formand



Valg af øvrige 
bestyrelsesmedlemmer



Valg af revisorer



Fastsættelse af indmeldelsesgebyr, 
kontigent mm.



Dansk Faldskærms Union



Nyt fra DFU

✤ Vi får fint besøg af hovedbestyrelsen.

✤ Vi kan søge penge.

✤ Gregers er ansat pr 1. Marts - Helle er blevet 
selvstændig konsulent.



Springeren

✤ Springeren - husk at læse.

✤ Vi har haft en artikel om vores 3. Maj hændelse.

✤ Der er planer om at fortæller om vores ombygning 
hvis vi sætter igang.

✤ Husk vi kan alle levere til Springren



Eventuel



Eventuelt

✤ Priser på soldaterhold / vennehold

✤ Michaels efterskolehold

✤ Instruktørdækning

✤ Dækning elevhold JDR

✤ Manifestsystem





SOS 
SUS OVER STRUER 

VISION FOR LINDTORP FLYVECENTER AF HLF



OPLÆG
Flyvecenteret på Lindtorp Flyveplads har i det forgangne år haft mange 
opgaver at se til og forholde sig til. Især kommunikationen intern men i 
den grad også ekstern.

Flyvecenteret og især faldskærmsklubben er kommet mere eller mindre 
frivilligt i søgelyset hos både medier men også på kommunal vis (jf 3. Maj 
hændelse og KV17 kvindedag, DIF bestyrelse på besøg). 

Det har givet blod på tanden til at få skabt masser af udvikling i stedet for 
stagnering med en tendens af afvikling af aktiviteterne i og omkring 
flyvepladsen. 

Mødet d. 8. feb. Har givet anledning til samlet oplæg - det er udarbejdet 
af HLF / Dorte Vilsgaard og Michael Ellegaard. De andre klubber er cc på 
mailen til kommunen.



VISION

At få et af Danmarks få flyvecentre, som rummer stort set alle 
luftsportsgrene til igen at være et flot, godt og attraktivt 
centrum for luftsport.

Det vil være en gave for ikke bare luftsporten men også Struer 
kommune og Region Midtjylland at kunne tiltrække endnu flere 
folk til området både på besøg, men også for at skabe andre 
attraktive fællesskaber for alle aldersgrupper og 
befolkningsgrupper bosat i området.



FORUDSÆTNINGER
• Låneaftale med kommune er på plads (Struer kommune kommer 

med udkast)


• Centerbestyrelsen koordinerer driften af arealer jf vedtægter (bilag), 
driftaftale (bilag) og skraveret kort (bilag). Der afholdes 2 årlige 
møder.


• Renovering af faciliteter - bane og bygninger.


• Det påhviler HLF at have det overordnede ansvar for udlejning af 
centerbygninger og dermed også brug af udendørsarealer.


• De 5 klubber driver decentralt et livligt klubmiljø - dette kan være 
meget forskelligt.







NØDVENDIGHEDER
• Første og afgørende pejlemærke er at få banebelægning fornyet og 

gjort brugbar for flere formål. Banen skal renoveres inden for de 
kommende par år for at sikre flyvesikkerhed og forsat udvikling af 
arrangementer og aktiviteter på pladsen. Økonomien til dette udgør 
ca. 2 mio kr. jf. tilbud fra Arkil A/S - Asfalt. 


• Flyvecenteret vil først og fremmest bede om støtte fra Struer 
kommune til denne økonomi, da banebelægning ikke er det første ord, 
man rammer i diverse fondsansøgninger mv. hvilket kan skabe store 
udfordringer i at skaffe økonomi udefra.


• Derudover er det et anlægsarbejde, som er i kommunalt regi og på 
kommunalt ejet jord, hvorfor det vil give mest naturlig mening at finde 
midlerne i kommunen. Flyvecenteret vil selvfølgelig ansøge på korrekt 
vis, når der gives mulighed for det. 



MULIGHEDER
• Tiltrækning af events både nationale og internationale 

indenfor især luftsporten


• Teambuilding, kursuscenter, et ”must see/do” oplevelse 
for turister både indenfor den almene turisme men især 
friluftslivet er oplagt at lave tiltag med.


• Et lokalt nærværende samlingspunkt i bredt fællesskab 
mellem foreningerne på flyvecenteret.


• Mulighed for ‘Givisme’ ifht afholdelse af friluftkoncerter, 
standup mm. (Se næste side for forklaring). 



GIVISME BEGREBET
• GIVISME = Giv dine omgivelser noget de bliver glade for uden at forvente at 

få noget igen.


• Ordet Givisme refererer til filosofien om, at verden kan blive et endnu bedre 
sted, hvis man ikke kun udveksler i direkte handler og byttehandler, men 
også hver især ‘kaster noget godt ind i kampen’ – altså holder godt øje med 
hvad ens omgivelser har brug for og byder (uventet) ind på at hjælpe – og 
vel at mærke uden forventning om at få noget igen med det samme.


• Såfremt i ønsker at vide mere kan jeg formidle kontakt til Thomas og 
Pindhund for rundvisning / studietur.


• http://givisme.dk/


• OBS: de to piger fra VIA besøgte Verner Bryder palæet som inspiration for 
deres oplæg til ombygning.

http://givisme.dk/




VISION HLF
• HLF SKAL VÆRE EN OPLEVELSE DU HUSKER - SELV OM DU IKKE SER DET 

FRA LUFTEN.


• HLF skal være en legeplads for voksne! Det skal være attraktivt og relevant at 
opholde sig på pladsen i lidt mere end bare en times tid af gangen. Derfor er der 
lavet en projektbeskrivelse med sammenhængende farver, ideologier og 
muligheder for både eksisterende brugere men også for fremtidige kunder og 
foreninger.


• Vi ønsker en blue-ocean strategi ifht DFU klubberne i Skive, Viborg og Varde 
samt det kommercielle center Dropzone DK i Herning.


• Vi ønsker at vækste ved at lave oplagte tiltag i lokalområdet - herunder fortsat 
deltagelse i Open by Night og åbenhus arrangement på JDR.


• Vi ønsker nye projekter som hvervening på VIA og oprettelse af tunnel-teams for 
unge.



VISION HLF
“KLUBBEN MED HANGAROUNDS”



MULIGHEDER

• Der er enighed om at vi gerne skifter navn til SKS - 
SKYDIVE STRUER


• Følgende slides viser de muligheder vi ser både i klubben 
på kort og på lang sigt.


• DIF bestyrelse på besøg er allerede aftalt til 3. Juni 2018. 
Her ønsker de at se området fra oven - de skal altså op i 
fly og tandem.



VETERANSAMARBEJDE
• Vi ønsker at bidrage til nye relationer og løfte nogle af udfordringerne i samfundet ind i 

klublivet.


• Faldskærmssporten er præget af mange soldater og er i sin tid udsprunget af netop 
brugen af faldskærme i militær regi. Der er derfor stærke bånd mellem Dansk 
Faldskærms Union og militærets 3 enheder, Flyvevåbnet, Søværnet, Hæren. HLF at 
skabe rammer, som kan give veteraner et nyt men også genkendeligt fællesskab i 
deres liv. Fællesskaberne og samarbejderne i luftsport er meget lig de parametre, der 
gør sig gældende for soldater i aktion


• Samarbejdet sker som en del af en større plan med blandt andet West Jump i Skive 
og Varde Faldskærmsklub, der også har kaserner tilknyttet. Dansk Faldskærms Union 
(DFU) bliver også samarbejdspartner, da det skal ses som et pilotprojekt for DFU af et 
udviklende samarbejde mellem DFU, Parasport Danmark Soldaterprojektet samt DIF, 
som med tiden kan bredes ud til faldskærmsklubber i hele landet.


• Der vil blive søgt støtte til dette veteranprojekt via DIF, DFU og Soldaterprojektet samt 
lokale sponsorer og samarbejdspartnere.



PROJEKT VETERAN
Projektet er faseinddelt:


1. Matching af buddies (veteran med klubmedlem) det sker i udvalg 
bestående af de tre formænd samt Peter Faaborg og Karsten Kokholm 
(begge springere og tilknyttet forsvaret).


2. Tandem når veteranen føler sig klar.


3. Deltagelse i vinterklub-liv (pakning af skærm, vintermad mm)


4. Forårs tunnel tur for træning af frit fald.


5. Fastforankring. Veteranen skal finde ‘sin plads i klubben’ f.eks. via  
elevkursus mhp at starte som springer selv, indgå i bestyrelsesarbejde, 
vedligehold af kalender, stå for bar, mad til stævner eller manifest. 
Mulighederne er mange.



CSR OMBYGNING
• Pilotprojekt for 4 unge fra Job-centeret - HLF leverer psykologindsats i 

perioden. Alternativt kunne det være nyuddannede ledige håndværkere 
som på Verner Bryder.


• Vi ønsker at kombinere et unikt klubliv med inddragelse af lokale unge 
som har brug for hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet.


• Kontakt til håndværker, projektbeskrivelse foreligger, psykolog har 
tidligere arbejdet med inklusion af unge på arbejdsmarkedet (mail sendt til 
René Rosenkilde jobcenter Struer) 


• Der kan være tale om mentorordning i HLF efterfølgende - uanset får vi 
ambassadører i lokalområdet.


• Mulighed for at supplere med langtidsledige / nyuddannede håndværkere. 



TUNNEL-TEAMS
• Mulighed for at tiltrække fra 10 år ved at lave tunnel-

teams.


• https://www.youtube.com/watch?v=4DEY-IWNNlc



SWOOP
• Swoop øvedage eller konkurrence kan komme til struer. 

Der er mulighed for at bruge både Kilen og havnen (og 
dermed udnytte den nye havnefront). Der kan lettes fra 
Lindtorp eller med helikopter fra Parkskolen.


• HLF kan bidrage med viden om sporten og frivillige 
kræfter i moderat omfang.

Der er dog krav til 
sikkerhed og 
bredskab såfremt vi 
skal bidrage!



TAGTERRASSE
• Ovenpå pavillion skal der være tagterrasse - bl.a. også for 

at få bærende bjælker til hængestole i opholdsrummet.


• Den hævede terrasse vil sammen med tribunen give 
mange niveauer som egner sig til koncert eller anden 
underholdning.



VI ØNSKER OS ….
….. AT STRUER KOMMUNE:


- lejer lokaler min x gange om året til kommunale konferencer så vi får en sikker indtægt


- Sikrer at skoler i Struer kommune vil leje og kan komme til Lindtorp ifm undervisning i 
natur og teknik


- hjælper med projektkoordinering


- hjælper med markedsføring kommunalt


- hjælper med tilladelser fra myndigheder - herunder at sikre vi får lovliggjort sovepladser i 
et bunkhouse mhp gæster fra udland samt piloter (der er søgt, men der er forhindringer for 
at få lov at have permanente sovepladser)


- stiller viden og netværk til rådighed for at sikre de forskellige events de bedste 
muligheder for at skaffe gode aftaler med erhvervslivet i området. F.eks. hoteller, 
busselskaber, catering, teltudlejning m.v



Økonomi
Udviklingspotentialet er stort på flyvepladsen. Det er nøje 
beskrevet i dokumenter og projektbeskrivelser udarbejdet af 
klubberne selv. Men udviklingen bærer også en stor økonomisk del 
for at kunne blive gennemført.


Økonomi i luftsport er altid en stor og relevant faktor, man som 
ansvarlig bestyrelse skal forholde sig til. Derfor er klubberne meget 
bevidste om at bidrage med så meget frivillig arbejdskraft og 
indsats som overhovedet muligt for at komme i mål.


Økonomien omkring den samlede udvikling skal findes via 
kommunal støtte, fondsansøgninger, fundraising, lokalt 
sponsorarbejde og engagement for i bredt samarbejde at løfte hele 
området i og omkring flyvecenteret.



ØKONOMI OMBYGNING
• Excelark udarbejdes af Michael i uge 7.


Der vil være taget højde for: 

• Bane + vedligehold (tilbud givet fra Ove Arkil)


• Grus, maling udvendig mm (tilbud modtaget på grus)


• Indendørs + tårn (Peters budget for tårn, Anders tal for materialer 
for indvendig renovering, Glenns bud på håndværkertimer)


• Dørsystem hvor lås kan styres via net (tilbud fra Holstebro 
låseservice)



DRIFTBUDGET
Der udarbejdes driftbudget for HLF som tager højde for:


• Vedligehold af bane (fælles opgave så vi skal dække en % 
del)


• Vedligehold af lokaler - herunder rengøring, opvarmning 
mm


• Udstyr (cypres hver 10. år, nye elev-rigs og indkøb af 
tandemrig samt uddannelse af instruktører / transport af 
instruktører. mm)



HVAD BRINGER VI?
• At tale om et projekt i denne grad, som netop beskrevet, 

kræver en vilje, indsats, gejst, engagement og tro på at gøre 
noget for andre end en selv. Den vilje og tro har 
faldskærmsklubben, som største bruger af flyvecenteret 
Lindtorp.


• Klubben er meget opmærksom på, at dette ikke skabes 
alene, men som en del af noget større og med et langt større 
perspektiv end blot at værne om sig selv og sin egne 
medlemmer og interesser. Derfor er det i hele flyvecenterets 
interesse at skabe så stærke samarbejdsrelationer som 
muligt for alle både nuværende og kommende foreninger og 
interessenter. 



INSPIRATION

• Der ønskes med dette oplæg sammenholdt med de 
udarbejdede projektbeskrivelser at skabe bedst muligt 
grundlag for dialog og opbakning fra Stuer Kommune til 
at fremtidssikre Flyvecenter Lindtorp. For vi kan og vil 
skabe mere samt udvikling fremfor afvikling. 


• Blue skies, som der siges i luftsporten!


