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Sammenhold  
mellem alle køn 
i alle aldre  
og med alle baggrunde 
- fælles: samme interesse
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En svæveflyveklub er en skøn blanding af alle 
mulige 
mennesketyper i alle aldre 
og fra alle samfundslag. 
Det skaber et specielt og stærkt sammenhold 
når ”direktøren” lægger sig på knæ og tilkob-
ler startwiren på ”skoleelevens” fly 
- senere på dagen vender rollerne. 

Svæveflyvningen generelt og i særdeleshed i ØSF, har vi en 

stærk fundering i holdninger til sikkerhed og væremåde / 

opførsel i hverdagen - på flyvefeltet og i klubben som hel-

hed. Holdninger der har vist sig så dannende, at Forsvaret 

og Dansk Svæveflyver Union, starter et rekrutteringsprojekt 

sammen. 

Meningen er at unge mennesker der gennemgår en uddan-

nelse til svæveflyver, kan blive spottet til videre uddannel-

se som pilot i Forsvaret. Alene det at dette samarbejde er 

etableret, vidner om at vi gør noget rigtigt i svæveflyvningen 

generelt og at vi skal være stolte af det. ØSF har allerede 

interesserede elever og arbejder her ved sæsonstart på at 

fastlægge et hvervearrangement sammen med Forsvaret, 

når vores nye faciliteter er klar sidst på sæsonen.

Vi har i ØSF aktiviteter både i luften og på jorden. Det er na-

turligvis aktiviteterne i luften en ”flyveklub” danner rammen 

om, og som er dem der skal være i højsædet, men der er 

mange andre forbundne gøremål for at nå dertil. Alene pas-

ning af arealerne på flyvepladsen kræver sæsonen igennem 

et medlem på en traktor ca. 1 gang om ugen 

(4 timer), for at holde græsset i en passende længde. Dertil 

kommer vedligehold af fly efter fælles europæisk standard 

og med den dokumentation der deraf kræves. En flyve-

klub af ØSF-størrelse, kan betragtes som et mellemstort 

luftfartsselskab, drevet som en non-profit forretning og på 

frivillighedens basis.
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Og det lærer man noget af - som ung kan man udover 

flyvning lære en masse håndværk, projektledelse eller 

man kan udvikle sine IT-kompetencer. Som begynder 

i sporten som midaldrende, kan man opleve at verden 

åbner sig i en helt ny dimension. Man kan opleve na-

turen fra en ny vinkel og man kan opleve fornøjelsen 

ved at lære noget helt nyt - noget man ikke kunne i 

forvejen. Dette samtidig med at man med den bag-

grund man nu har, kan bidrage til organisationen i drift 

og udvikling.

Endelig har vi medlemmer som har forladt arbejds-

markedet, - enten har man nu tid til at prøve noget 

nyt, - og så er man ”elev” sammen med de unge, men 

bidrager til skoleholdet med livserfaring og stabilitet,  

- eller også har man oftest haft et helt liv i svæveflyv-

ningen og bidrager dermed til fællesskabet med et 

unikt overblik.



Bestyrelsen har igennem året (marts 2019 til 

marts 2020) afholdt 9 bestyrelsesmøder. Disse 

har været afholdt privat og enkelte gange i klub-

bens lokaler.

I det forgangne år har der været afholdt en ekstra 

ordinær generalforsamling i december 2019. 

Agendaen for denne var større investering, da 

klubbens motor-svævefly havde behov for ny 

motor.

Bestyrelsens fokus, har i det forgangne år ligget 

primært på klubhusprojekt og relaterede projekter 

til dette. Derudover har energien fortsat fra sæson 

2018, ligget i rekruttering.

I løbet af sæson 2019, var det fortsat hovedsa-

geligt flyvninger solgt igennem DGDA som var 

omdrejningspunkt om rekrutteringen og udbre-

delsen af kendskabet til klubben og vores aktivi-

teter. Imidlertid kunne vi konstatere at salget ikke 

blev afviklet helt som forventet. Der blev uden 

klubbens samtykke, genereret en stor venteliste. 

På grund af den trods alt begrænsede kapacitet 

klubben har til rådighed for denne slags aktivite-

ter, gav over-salget sig udslag i en del utilfredse 

købere af prøveture. Pludselig havde tiltaget fået 

den modsatte effekt end ønsket. 

Derfor opsagde klubben samarbejdet med DGDA 

og har i stedet lavet en aftale med GoDream for 

den kommende sæson. 

Det drejede sig i 2019 om at få støbt nye 
rammer for udvikling af klubben - nu skal 
der sættes fokus på udvikling af flyflåde 
og flyveaktiviteter skal i særdeleshed 
boostes.

Den forenklede perspektivplan, som ved sidste 

års generalforsamling udkom, gav anledning til en 

del debat. Særligt på området omkring flyparkens 

udvikling, var der tilkendegivelser.

I den forgangne sæson har der været ført en del 

uofficielle debatter omkring netop flyparkens ud-

vikling. Det lykkedes beklageligvis ikke som ellers 

annonceret at afholde medlemsmøder til debat af 

dette, idet bestyrelsen kunne ikke finde ressour-

cerne til dette. For at sikre at styre det igangsatte 

projekt med klubhus byggeri ordentligt i mål, blev 

der truffet et prioriteret valg. 

Dette valg skal ikke ses som en indikation af at 

hverken medlemsmøder eller de udvalgte emner 

ikke er yderst vigtige for klubbens udvikling. 

I år ligger der igen en perspektivplan i lighed med 

sidste års – arbejdet med at udvikle den fortsætter 

naturligvis. Og endnu vigtigere: at føre visionerne i 

den ud i livet.

Formandens 
beretning
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Medlemsstatus
Medlemsantallet har desværre udviklet sig 

negativt i 2019 og vi er nu 170 medlemmer i alt 

hvoraf 94 er aktive – det er en netto afgang på 5 

aktive medlemmer sammenlignet med sidste år.

Vi har allerede nu tilkendegivelser på et antal 

nye medlemmer som står klar til at starte når 

foråret kommet, men som altid skal vi arbejde 

hårdt for at genskabe de medlemmer som for-

svinder i løbet af året.

Som tiden går bliver vi alle sammen ældre, det 

gælder desværre også for flyveklubbens med-

lemmer. Vores gennemsnitsalder for de aktive 

medlemmer er nu ca. 53 år.

Hvis vi ser på vores aldersfordeling, kan man se 

vi er meget tunge i den højere ende og vi må for-

vente et større frafald i de kommende 10-20 år, 

som vores rekruttering også skal imødekomme 

for fortsat at kunne være ca. 100 aktive medlem-

mer.

Alders fordeling:



Regnskab
Flyveklubben har i 2019 omsat for 1,37 mio kr., 

hvilket er på budget.

Vi har oplevet en lille tilbagegang i kontingen-

terne pga. af lidt færre medlemmer og introduk-

tionsflyvninger er også faldet lidt tilbage.

Til gengæld er interessen for at flyve i Rotax 

Falken stigende og dermed også indtægterne.

Herudover har vi igen i år modtaget tilskud fra 

Faxe Kommune og OK, som har støttet vores 

aktiviteter.

I 2019 har omkostningerne være 4% højere end 

forventet. Vedligehold af fly og jordmateriel 

har været lavere end budget, men øvrig drift og 

administration er blevet noget dyrere, specielt 

driften af Kongsted har været større end bud-

getteret. Her er det specielt omkostninger til 

omlægning af kantinen og til indretning af det 

midlertidige klubhus, som ikke var forudset.

Vi har vurderet vores aktiver i forhold til mar-

kedsværdi, hvilket i år har betydet en ned-

skrivning på fly og trailere på samlet 216.283 

kr., hvilket primært skyldes Rotax Falken, hvor 

motoren sidst på året stod til en udskiftning. I 

forbindelse med nedrivning af det gamle klub-

hus og det igangværende byggeri, er der også 

reguleret på bygningerne. Samlet set er byg-

ninger og jord skrevet op med 86.000 kr. 

Efter afskrivninger blev det regnskabsmæssi-

ge resultat et overskud på 322.031 kr., hvilket 

bestyrelsen finder tilfredsstillende.

Byggeriet af vores nye klubhus skrider fremad 

og følger det lagte budget. 

Vi har fået stillet en byggekredit til rådighed hos 

KommuneKredit på 2,0 mio kr.

Formue:

Samlet har flyveklubben fly for ca. 3,4 mio kr. 

og samlet set repræsenterer ejendommene og 

jorden ca. 6 mio kr. (bogført værdi kun 2,5 mio)

Klubben skyldte ved udgangen af 2019 ca. 1,5 

mio DKK i realkredit og havde et kontant inde-

stående på 570.000 kr.
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Fly-flåde
Vores flåde består 1 januar 2019 af ASK-21, 

ASK23, LS4, ASW-20, Ka8B, Duo Discus, Discus 

2B, Ventus 2 Cxt og Rotax Falke

Sæsonen har desværre været en af de 
våde. Dette afspejler sig i flyvestatistik-
ken, der har en mindre tilbagegang fra 
sæson 2018.

Rotax falken har i det forgangne år faktisk haft 

en flot performance. Året blev indledt med en 

større opdatering af den med udskiftning af 

diverse sliddele i motoren. Det har betydet at 

sæsonen ikke har været præget af de store 

driftstop, som vi ellers har set. 359 timer fordelt 

på 991 flyvninger blev det til i 2019. Ved peri-

odisk eftersyn på motorens gearkasse i årets 

slutning, måtte det dog konstateres at der enten 

skulle en ny gearkasse eller en ny motor til. En 

ekstraordinær generalforsamling valgte en ny 

motor og med den, forlader flyet nu tysk regi-

strering og flytter rigtigt til Danmark.
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Klubbens værksteder har i året været præget noget 

af byggeriet, idet begge værksteder i perioder har 

været logistisk redning for forskellige ting vedrørende 

byggeprojektet.

Flyværkstedet er i året blevet beriget med en flyvægt. 

Det er fremover muligt for klubben at lave godkendte 

vejninger, uden at skulle bruge kræfter på logistik ift 

lån af DSvU´s vægte

.På ønskelisten er en generel opdatering af rammerne 

for værkstedet. 

Der skal laves en indretning – særligt i flyværkstedet, 

der ansporer brugerne til at have den rigtige adfærd. 

Det er ikke tilfældet i dag og værkstedet ”sander hur-

tigt til” når der arbejdes.

Værksteder
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Sæson 2019 startede med ca. 16-17 elever på listen.  5 

af disse har erhvervet SPL i 2019. En enkelt af disse 

havde så meget fart på, at S-prøve blev aflagt efter 

blot 90 starter, hvilket må være klubrekord. De fær-

reste er gået solo efter det antal starter. 90 starter er 

også myndighedernes minimumskrav for aflæggelse 

af certifikatprøve. 

En 13årig elev startede året med den glædelige nyhed, 

at aldersgrænsen for at flyve solo er blevet sat ned 

fra 15 til 14 år, pga. overgangen fra nationalt til EU-re-

gelsæt. En ihærdig indsats gjorde, at han fløj sin første 

soloflyvning på sin 14års fødselsdag i august. 

Desværre blev han overhalet af en anden elev fra en 

jysk klub, der havde 14års fødselsdag nogle dage før 

og dermed den anden 14årige i DK, som fik glæde af 

den sænkede aldersgrænse. 

Året blev afsluttet med 173 starter i logbogen for hans 

vedkommende. 

I efteråret og vinterens løb, er yderlige 4 aspiranter 

kommet til. Desuden har 4-5 stk. vist interesse for at 

starte uddannelsen fra sæsonstart. Flyveskolen for-

venter at starte sæsonen med 12-14 elever + 4-5 nye. 

Instruktørgruppen bestod af 23 mand ved sæsonstart. 

En enkelt mistede desværre sit medical før vi kom i 

gang, og yderligere en instruktør led samme skæbne 

efter sommerferien. Korpset bliver forstærket med 

to erfarne piloter i løbet af sæsonen. De har allerede 

overstået det krævede læringskursus 24-26. janu-

ar med DIF som vært. Den praktiske del af kurset (8 

dage) finder sted i juni på Arnborg.

I flg. startlisten blev der afviklet ca. 900 starter med 

instruktør i bagsædet på R2 i 2019. Dertil kommer et 

stort antal omskolingsflyvninger og SPL-skoling på 

Falken, så der har været nok at se til. Der blev afviklet 

ca. 250 skolestarter på RK.

Overgangen fra nationalt til EASA-regelsæt har fyldt 

meget i 2019. 

Sammen med tre andre klubber, var ØSF udvalgt som 

prøveklub til at få sparket gang i denne konverterings-

proces. Ideen var at organisationen kunne gøre sig 

nogle erfaringer, som skulle sikre at samtlige klubber 

er EU harmoniserede pr. 8/4 2020. Efter denne dato 

eksisterer de nationale regler ikke længere. Der har 

været bump på vejen, men processen kom overra-

skende hurtigt på skinner. 

Der er afsendt 70 ansøgninger om konvertering af 

certifikat til TBST. Tre af disse har desværre efterføl-

gende mistet det nye certifikat af medicinske årsager, 

og nogle få ansøgninger blev arkiveret midlertidigt 

pga. manglede medical. En enkelt har endnu ikke søgt 

pga. manglende PFT. Et antal med LAPL-medical har 

endnu ikke modtaget det nye certifikat, da vedtagel-

sen af part SFCL er blevet udsat i EU kommissionen. 

Det har givet nogle administrative udfordringer i TBST. 

Det burde dog være på plads før 8/4 2020

Flyveskolen
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PR-aktiviteter
Alle klubber og foreninger, der henvender sig bredt 

til befolkningen med tilbud om fritidsaktiviteter, har et 

fælles problem, nemlig at det er svært at tiltrække de 

unge. Også hos ØSF stiger gennemsnitsalderen hos 

medlemmerne.  Derfor har ØSF behov for at synlig-

gøre sig i traditionelle medier som lokalpresse og på 

internettet, hvor de sociale medier spiller en større og 

større rolle i mediebilledet. Det er her de unge kom-

munikerer og henter deres input.  ØSF har derfor ned-

sat et medieudvalg med det mål at gøre klubben mere 

synlige og interessant på de sociale medier. Her er det 

primært vores unge medlemmer der præger indhold 

og form på vores kommunikation.  

I juni måned gennemførte vi i samarbejde med Faxe 

Ungdomsskole, intro-dage hvor elever fra 7. til 10. 

klasse kunne tilbringe en hel dag med en kombination 

af undervisning og introduktion til svæveflyve sporten. 

Naturligvis kunne flyvningen også prøves af i praksis. 

Både de unge som ØSF fik vigtig læring med sig videre 

til lignede arrangementer i kommende sæson.

ØSF´s igangværende byggeri af nyt stort og tidssva-

rende klubhus, har også givet fin anledning til at gøre 

opmærksom på os selv. Vi har i samarbejde med den 

skrevne presse fået en række spændende artikler ud 

omkring vores byggeri og dermed fortalt gode histo-

rier om vores klub til en stor gruppe af interessenter, 

ikke bare i lokalområdet men også i de omliggende 

kommuner.    

Men også den interne kommunikation er uhyre vigtig. 

Vi har derfor i årets løb fået igangsat et kæmpe projekt 

med opbygning og udvikling af en ny og tidssvarende 

IT-platform. Den nye IT-løsning skal ikke alene danne 

rammen om vores interne kommunikation, den skal 

også rumme store dele af vores administrative op-

gaver og herunder kunne samarbejde med en række 

eksterne systemer hos vores samarbejdspartnere. 

Internt er et af vores store ønsker at platformen skal 

tilpasse sig det enkelte medlems ønsker og behov. En 

længe ønsket fornyelse som vi forventer os meget af. 
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I 2019 havde vi fokus på emnet: ”Svæveflyvning er 

IKKE en lukket fest!”. 

I lighed med tidligere år, betød dette en række arran-

gementer for at udbrede dette budskab. 

Der kan blandt andet nævnes ”pilot for en dag” ar-

rangementet, der i samarbejde med Faxe Kommune 

inviterede 7-10 klasses elever på en flyvedag med at 

hvad dette indebærer. Erfaringerne fra dette forsøges 

videreført til næste trin som er et eller flere under-

visningsforløb med skoleklasser fra Faxe Kommune, 

som får muligheden for at få svæveflyvning på skole-

skemaet i en periode. Indsatsen i klasseværelset skal 

kulminere i nogle flyvedage, hvor eleverne får mulig-

hed for at skoleflyve. Det giver forhåbentligt et eller 

flere nye unge medlemmer men også en udbredelse i 

det unge segment i Faxe Kommune.

Et andet tilbagevendende arrangement er flyvedagen 

med Elsass Fonden. Igen i 2019 var denne dag en 

kæmpe succes! 25 unge mennesker med forskellige 

handicaps havde meldt sig (der var hurtigt fuldt boo-

ket) og havde en pragtfuld eftermiddag sammen med 

et hold af ØSF´s medlemmer. Der er allerede aftalt 

”Ultimativ frihed” med Elsass Fonden i 2020.

Aktiviteter

Svæveflyvningen generelt har i  
flere sammenhæng fået et  
image der signalerer ”lukket 
fest” og ”kun for eliten”. ØSF bør 
stå for det modsatte! For med 
vores sociale indstilling, er det 
et nemt potentiale for os at ud-
nytte. 

25 børn, unge og ældre 
(fra 12 år og op) alle med  
fysiske handicaps, fik den  
mulighed at smage på 
den  
- efter vores eget udsagn  
”ultimative frihed”.
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Arkiv foto fra 2018

Som mange efterhånden sikkert er bekendt med, er 

der de seneste par år i samarbejde med DSVU blevet 

afholdt åbent hus for kvinder 1 gang årligt, i 2-3 klub-

ber.  Det er et tiltag som er blevet lavet i forbindelse 

med at, unionen har en fælles strategi med DIF, om at 

de gerne vil have nogle flere yngre medlemmer i svæ-

veflyve verdenen.  Tanken med det er at, hvis man i et 

par klubber spredt geografisk tilpas omkring i landet, 

samler nogle af de allerede eksisterende kvindelige 

medlemmer og laver en dag, hvor man skaber en so-

cial relation imellem disse kvinder, herunder laver en 

rundvisning, fortæller nogle gode røverhistorier osv., 

så skulle det gerne give et afkast i form af et par nye 

medlemmer, helt grundlæggende som hvis vi ville lave 

et almindeligt åbent hus i klubben, men teorien med at 

lave det åbne hus ” kun for kvinder” er at,  den sociale 

atmosfære er anderledes end hvis det var blandet.  

ØSF var for 2. år vært for arrangementet d. 25. Maj i 

2019 og der var 10-12 fremmødte, som alle virkede til 

at have en hyggelig dag. 

Dagen startede med en intro til svæveflyvning gene-

relt, efterfulgt af en grundig rundvisning i hangaren 

for at se vores flyflåde og derefter en gåtur rundt i 

hytteområdet. 

Vejret på dagen var ikke strækflyvningsvejr, men det 

som ellers ville betegnes som en dejlig sommerdag og 

perfekt til at flyve med gæster. 

Fra de deltagende blev der generelt udtrykt begej-

string for vores sport og arrangementet, hvilket kunne 

ses i forbindelse med at flere fik 2-3 gæstestarter i 

stedet for den ene som ellers var meningen. Nogle 

var endda så begejstret, at de udviste utålmodighed, 

over at skulle vente på dem, som endnu ikke havde 

fået en tur, før de kunne komme til igen.  Som en del af 

arrangementet havde DSVU ligesom tidligere år spon-

soreret frokost til alle deltagende.  Begge klubbens 2 

sædede fly blev brugt til afvikling af arrangementet.

Desværre har selve arrangementet ikke opnået det 

oprindelige mål, da det for ØSF’s vedkommende 

endnu ikke har kastet nogle nye medlemmer af sig, 

men tilgængæld har vi formået at skabe nogle gode 

udefrakommende ambassadører for vores sport. Yder-

ligere var der flere der på de sociale medier blandt 

andet Facebook som gav udtryk for de virkelig gerne 

ville deltage men ikke kunne på dagen, så derfor ville 

de prøve en anden gang.  

Flygirl 2019
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Sommerlejr m.m.
Klubben har i mange år haft tradition for at afholde 

klubture. Det har typisk været en samling af S piloter 

og instruktører der har været i flere Europæiske lande.

De sidste 12 år har vi har afholdt klubturen herhjemme. 

Nemlig i Arnborg lige syd for Herning hvor Dansk Nati-

onalcenter ligger.

Her indvaderer klubbens mest aktive elever og S pilo-

ter samt en flok instruktøre det jyske for at tilbringe en 

uge sammen med flyvning og masser af socialt sam-

vær.

Elever kan få lange termikture og afslutte flere normer 

på samme flyvning. Vi har flere gange få fløjet elever 

solo og endda fået givet flere elever deres S prøve på 

disse ture.

S piloter har også stor glæde af at deltage. Der er mu-

lighed for at få fløjet sig nogle lange ture der måske 

som bonus kan bruges til et C diplom.

Instruktørerne nyder også disse ture. Når de ikke selv 

sidder i bagsædet og skoler med elever så har de også 

muligheden for at komme udover de jyske heder og 

få en masse strækkilometer med hjem. Sådan en tur 

plejer man at kunne leve højt på når man står hjemme 

på Sjælland og mærker søbrisen trække alt termikken 

ud af himlen.  

Også aktivitet i uge 42:
Vi har afholdt intensiv skolingsuge i ØSF i Uge 42. 

Ugen var oprindelig tænkt som en uge med hverdags-

flyvning for at hjælpe et par af klubbens elever der lige 

manglede det sidste for at bevare gyldig teori.

Der viste sig hurtigt at dette behov var gældende for 

andre Sjællandske klubber så  dermed var starten for 

et fælles samarbejde tværs mellem klubberne om at få 

det sidste på plads inden sæsonen gik på hæld.

Udfordret af vejret der på denne årstid er meget usta-

bilt så er det lykkes at gennemføre uge 42 de sidste 

3år med meget stor succes. 

Vi har været den eneste Sjællandske klub med brug-

bar bane og budskabet om en produktiv uge med et 

meget  effektivt mandskab til at hjælpe eleverne er 

blevet spredt med positivt resultat.

Vi har været stødt stigende på antal deltager. Og den 

sidst afholdt skolingsuge endte ud med 2 solister 3 

lokalflyvere og ikke mindst 5 S certifikater.

En ny tradition er skabt.
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I modsætning til forrige år, så gav 2019 ikke 

mange flyvedage til de forskellige konkurrencer. 

Kun ved EM i Slovakiet blev ØSF piloterne overøst 

med mange konkurrencedage.

Sportsligt begyndte årets konkurrencer med FFC 

i Prievidza, som Filip Bojanowski benyttede som 

for-træning til Standard EM i Slovakiet. Trods 2 

dagssejere blev det ”kun” til en samlet nr. 14 pga. 

en udelanding.

Herefter fulgte KLIX International i Tyskland, hvor 

ØSF var repræsenteret med 2 piloter.

Her brugte Henrik Breidahl konkurrencen som 

for-træning til 18m EM i Polen, med en 11. plads 

som resultat. 

På de 4 konkurrencedage fløj Casper Fossing sig 

til 2. pladsen i Klub-klassen.

ØSF var repræsenteret med 5 fly til DM, men igen 

drillede vejret og gav kun 4 gyldige flyvedage.

Resultatmæssigt tog ØSF piloterne teten med 

Henrik Breidahl som Danmarksmester i 18m klas-

sen, mens Martin Steen Andersen tog 4. pladsen.

I Standard klassen fløj Filip Bojanowski sølvet 

hjem.

Ved SAC & Junior DM senere på sæsonen deltog 

4 fly fra ØSF, men her var vejret slet ikke samar-

bejdsvilligt med kun 2 gyldige konkurrencedage.

Sporten
2019

I Åben klasse blev Susanne Weidinger sammen med 

Ulrik Eilert nr. 1 og ved Junior DM deltog Marcus Drexel 

for første gang med en 13. plads som resultat.

Internationalt var ØSF repræsenteret ved hele 2 euro-

pamesterskaber.

Henrik Breidahl til 18m EM i Polen, hvor det blev til en 

20. plads med kun 5 gyldige dage.

Ved Standard EM i Slovakiet blev det til hele 12 kon-

kurrencedage (+3 træningsdage), hvor Filip Bojanowski 

tog en dagssejer og blev samlet nr. 7 i hans første EM. 

På den hjemlige bane regnede 1. del af Sjællandsme-

sterskaberne væk, mens der ved 2. del blev til 3 flyve-

dage fra Slaglille. Fra ØSF deltog der mod sædvane 

dog kun 2 fly i SM.

Termik-Ligaen var stadig ikke aktiv i den forgangne sæ-

son, hvorfor klubkonkurrencen (hurtigste 100km FAI, 

etc. etc.) ikke har kunnet effektueres i 2019.

Tillykke til alle og tak for den flotte re-
præsentation af ØSF til konkurrencer i 
både ind- og udland.
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2020
Today

Jun Jul Aug Sep Oct
2019

Nov Dec Jan Feb
2020

Jun 3 - Jul 28 Pavillioner opsættes - midlertidigt klubhus
Aug 1 - Aug 31 Rydning af inventar i gammeltklubhus - klar til nedrivning

Sep 2 - Sep 22 Nedrivning
Oct 31 - Nov 28 Gravearbejder

Nov 28 - Dec 23 Opstilling af jernkonstruktuktion og vægge i underetage

Dec 26 - Feb 1 Klimaskærm / montage af tag, 
døre og vinduer

Feb 1 - Feb 20 Udtørring

Klar grund
Sep 23

Rejsegilde
Dec 23

Lukket hus
Feb 1

Projekt Nyt klubhus
2019 var så året hvor det skete: Det lykkedes 
at opnå enighed om et nyt klubhus til afløs-
ning af det gamle fra 1786 - Det kan vist ikke 
siges at være frås - det gamle var brugt op! 
Godt og vel endda.

Et så stort projekt som dette, er en ordenlig mundfuld 

for ØSF.  Heldigvis demonstreres det gang på gang, 

hvor mange kompetencer og kræfter vi har til rådig-

hed i klubben. 

Projektet havde lidt svært ved at komme igang. Sags-

gang hos kommune m.v. kostede dyre timer i de gode 

byggemåneder. Det gav en stor usikkerhed i om hvor-

vidt det ville lykkes os at få klaret så mange af de ud-

vendige opgaver, at vi kunne have et lukket hus inden 

kong-vinter ville sætte en stopper for legen. I skriven-

de stund bevæger vi os ind i ”teknisk forår” -vinter har 

vi endnu ikke set - heldigvis! At vi så har levet i regn og 

mudder i den del af halvåret, hvor en flot vinterpragt 

kunne have præget landskabet, er en anden sag. Men 

lige i år skal vi være glade for dette. Det har betydet at 

byggeriet har været igang hele vinteren - og det med 

en fantastisk opbakning.

Ved en ihærdig indsats fra byggegruppens formand, 

er det lykkedes at få nogle rigtigt flotte tilskud til 

projektet. Lokale og Anlægs Fonden har støttet os 

med 200.000 kr og LAG - Fonden med ynderligere 

200.000 kr - sidstnævnte er øremærket til forbedring 

af særlige dele af projektet. Mange tak til fondene for 

den velvillighed der er vist overfor vores projekt,

Sidst men bestemt ikke mindst, skal der også lyde en 

stor tak til Faxe Kommune, som udover at være garant 

for en meget fordelagtig financiering for os, også yder 

et flot tilskud til vores varmeanlæg. Mange tak for 

dette. 
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Årsregnskab 2019

Indtægter Øst-Sjællands Flyveklub
Årsregnskab 2019

I N D T Æ G T E R
2018           Tekst Konto Realiseret 2019 Budget 2019 % af budget Budget 2020

KONTINGENT OG INDSKUD
552.094 Kontingent Aktiv 1100 602.789 662.547 91% 601.875

0 Kontingent UL 1105 7.392 - 12.870

11.082 Kontingent Junior 1110 19.331 12.204 158% 31.470

5.448 Kontingent Senior 1120 7.416 3.519 211% 3.594

47.720 Kontingent Passiv 1130 40.243 48.093 84% 49.289

4.125 Kontingent Hvilende 1140 8.750 8.382 104% 8.000

2.625 Kontingent Supporter 1150 5.250 4.064 129% 4.750

58.032 Startafgifter 1200 59.425 37.500 158% 37.500

68.805 Flyvning Rotax Falke 1220 119.097 110.000 108% 112.000

9.000 Flyslæb Rotax Falke 1230 8.355 8.750 95% 8.750

16.640 Udlejning klubfly 1240 9.600 15.840 61% 11.385

96.919 Introduktionsflyvning 1260 78.847 105.280 75% 89.795

68.445 Pilotpakke 1270 38.480 49.975 77% 43.738

3.000 Indskud 1300 7.500 6.000 125% 6.000

943.936 Kontingent og indskud i alt 1.012.475 1.072.154 94% 1.021.016

OMSKOLINGER
4.500 Indskud CA - Discus 2b 1425 500 4.000 13% 3.000

0 Indskud RK - ASK23 1430 1.000 - 1.000

1.000 Indskud L7 - LS-4 1440 0 1.000 0% 1.000

1.500 Indskud 2B - Ventus 2 1445 3.000 3.000 100% 3.000

1.000 Indskud W4 - ASW 20F WL 1455 0 500 0% 500

0 Indskud RR - Duo Discus 1460 3.000 3.000 100% 3.000

9.000 Indskud Rotax Falke 1475 1.500 6.000 25% 6.000

17.000 Omskolinger i alt 9.000 17.500 51% 17.500

KONTINGENTER KONGSTED
4.451 Værkstedsafgift 1500 4.000 5.276 76% 4.183

19.627 Kontingent - Hangar 1510 19.296 12.338 156% 10.908

10.534 Kontingent - Rottefælder 1520 11.022 13.046 84% 6.912

64.195 Kontingent - Hytter 1530 64.949 67.700 96% 36.983

9.480 Kontingent - Campingvogn 1540 10.848 11.850 92% 11.205

26.496 El campingvogne og hytter 1550 40.311 27.600 146% 28.923

134.783 Kontingent indtægter i alt 150.425 137.810 109% 99.114

ANDRE LEJEINDTÆGTER
9.408 Lejeindtægt Arnborg hytte 1600 8.250 12.150 68% 9.150

0 Annoncer og reklamer 1700 0 -

81.263 Tilskud 1800 129.748 90.000 144% 100.000

0 Tilskud DSvU 1850 20.000 10.000 200% 88.500

0 Tilskud Nyt Klubhus 1860 0 - 486.000

90.671 Andre kontingent indtægter i alt 157.998 112.150 141% 683.650

DIVERSE INDTÆGTER
590 Teoriundervisning 1910 275 1.000 28% 1.000

26.185 Festudvalg 1930 26 16.000 0% 3.000

0 Kantinesalg 1940 38.160 - 50.000

6.169 Salg logbøger + tape m.v 1950 747 -

5.141 Diverse indtægter 1990 1.222 2.000 61% 1.000

38.085 Diverse indtægter i alt 40.430 19.000 213% 55.000

1.224.474 Indtægter i alt 1.370.327 1.358.614 101% 1.876.280

1.224.474 INDTÆGTER INKL. TILSKUD 1.370.327 1.358.614 101% 1.876.280
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Udgifter Øst-Sjællands Flyveklub
Årsregnskab 2019

2018 Indskud Konto Realiseret 2019 Budget 2019 % af budget Budget 2020

U D G I F T E R

VEDLIGEHOLD/DRIFT FLY
87.844 Vedlh/drift Rotax Falke 2003 18.122 40.000 45% 40.000

0 Forsikring Rotax Falke 2004 31.192 31.404 99% 31.404

26.073 Benzin Rotax Falke 2005 32.838 26.808 122% 33.300

16.988 Opsparing Rotax Falke 2007 26.070 25.133 104% 24.975

5.042 Vedlh/drift  VBX - R6 2010 0 1.000 0% 1.000

0 Forsikring VBX - R6 2011 2.922 3.588 81% 3.588

26.658 Vedlh/drift  D-4407 - CA 2025 1.898 6.000 32% 2.000

0 Forsikring D-4407-CA 2026 14.112 15.422 92% 15.422

14.077 Vedlh/drift  RKX - RK 2030 4.415 3.250 136% 2.000

0 Forsikring RKX - RK 2031 9.129 12.264 74% 10.000

14.462 Vedlh/drift  XMO - L7 2040 7.708 6.000 128% 2.000

0 Forsikring - XMO - L7 2041 7.452 9.628 77% 8.000

31.482 Vedlh/drift D-KYBB - 2B 2045 17.722 14.000 127% 6.000

0 Forsikring D-KYBB-2B 2046 20.593 22.485 92% 22.000

50.650 Vedlh/drift  XKO - R2 2050 4.800 2.350 204% 2.000

0 Forsikring XKO - R2 2051 10.803 13.537 80% 11.000

13.978 Vedlh/drift  XKF - W4 2055 6.770 6.000 113% 2.000

0 Forsikring XKF - W4 2056 12.532 10.718 117% 13.000

29.828 Vedlh/drift  RRX - RR 2060 2.708 1.000 271% 2.000

0 Forsikring RRX - RR 2061 20.837 24.658 85% 21.000

165 Vedligehold. Fælles Fly 2070 2.565 2.000 128% 3.000

4.093 Vedligehold Transportvogn 2080 4.126 5.000 83% 5.000

321.340 Vedligehold fly i alt 259.312 282.245 92% 260.689

VEDLIGEHOLD JORDMATR.
35.985 Vedligehold PONI-Spil 2115 17.905 35.000 51% 20.000

0 Forsikring PONI Spil 2116 880 - 900

11.108 Vedligehold-wirehenter 2130 0 6.000 0% 2.000

0 Forsikring Wirehenter 2131 880 - 900

575 Vedligehold-elbil (ELLEN) 2135 164 5.000 3% 5.000

3.944 Vedligehold Elbil 2 Golfvogn 2136 0 5.000 0% 5.000

0 Forsikring El-bil (ELLEN) 2137 880 - 900

0 Forsikring El-bil 2 Golfvogn 2138 880 - 900

575 Vedligehold Traktorer 2140 165 2.000 8% 2.000

0 Forsikring Traktor 2141 880 - 900

4.414 Vedligehold Ford 6610 2150 915 2.000 46% 3.000

0 Forsikring Ford 6610 2151 880 - 900

2.205 Vedligehold Græsslåmaskine 2160 4.215 3.000 141% 1.000

1.846 Vedligehold div. jord 2170 3.067 3.000 102% 3.000

60.652 Vedligehold jordmat. i alt 31.711 61.000 52% 46.400

0 Vedligehold Flyveplads 2300 10.820 0 9.000

381.992 VEDLIGEHOLD I ALT 301.842 343.245 88% 316.089
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Øst-Sjællands Flyveklub
Årsregnskab 2019

2018           Tekst Konto Realiseret 2019 Budget 2019 % af budget Budget 2020

ØVRIG DRIFT OG ADMINISTRATION
39.077 Vedligeholdelse Kongsted 2401 8.407 7.000 120% 10.000

15.269 Rengøring og tilsyn Kongsted 2405 2.551 20.000 13% 50.000

4.296 Drift Kongsted 2410 95.238 24.000 397% 50.000

19.250 Leje af jord (Lystrup) 2415 19.250 19.250 100% 19.250

8.210 Drift Arnborg - hytte 2420 12.050 11.000 110% 11.000

20.933 Drift værksteder 2450 8.074 13.000 62% 10.000

0 Benzin 2510 218 -

22.552 Diesel 2520 28.238 20.000 141% 24.000

27.888 Fyringsolie 2530 19.706 10.000 197% -

49.955 Elektricitet 2540 58.132 49.000 119% 62.000

30.636 Forsikringer Bygning + ansvar 2610 42.567 30.000 142% 32.000

1.010 Gebyr div. Radio/fly mv. 2621 652 1.000 65% 1.000

111.935 Kontingent DSvU 2630 109.230 128.535 85% 120.175

12.796 Kontingent KDA 2631 6.240 24.600 25% 6.900

43.721 Kontingent Nordic Gliding 2632 42.640 50.430 85% 47.150

350 Kontingent div. foreninger 2635 3.273 1.000 327% -

13.284 Kurser 2640 14.400 7.000 206% 10.000

1.900 DSvU-Møder mv 2641 4.234 3.000 141% 4.000

12.110 Instruktør og flyslæb uddannelsen 2650 30.319 18.000 168% 27.000

4.656 Mobiltelefon Startsted 2721 4.530 3.228 140% 2.000

50 Internet + WEB-Hotel 2722 3.067 - 6.191

1.826 Gebyrer Nordea Bank 2735 1.938 1.000 194% 2.000

10.221 Gebyrer Giro Bank/PBS 2740 9.499 11.000 86% 10.000

131 Gebyrer MobilePay 2745 193 200 96% 888

587 Administration/kontorhold 2750 9.303 22.000 42% 11.150

6.433 Logbøger,journaler,tape 2800 6.763 5.000 135% 7.000

18.963 Møder intern repr. int/ext 2810 8.777 18.000 49% 13.000

3.574 PR aktiviteter 2811 2.957 1.000 296% 1.000

0 Kantine - indkøb 2820 23.938 - 31.365

17.976 Festudvalg 2830 395 - 25.000

5.491 Teoriundervisning 2840 1.454 - 2.000

17.392 Diverse omkostninger 2850 6.630 10.000 66% 2.000

522.470 Øvr. drift og adm. i alt 584.862 508.243 115% 598.069

904.462 OMKOSTNINGER I ALT 886.705 851.488 104% 914.158

320.012 RESULTAT FØR RENTER OG AFSKR. 483.623 507.126 95% 962.122

28.944 Renter Prioritetsgæld 2901 26.963 65.200 41% 46.082

0 Øvrige renteomkostninger 2902 435 - -

291.067 RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER 456.225 441.926 103% 916.040

AFSKRIVNINGER og INVESTERINGER
89.100 Fly, materiel + bygninger 3000 130.283 60.536 215% 42.861

558 Medlemmer 3100 3.910 -

0 Flyudskifningsfond investeret 3150 0 -

89.658 Afskrivninger og Investeringer i alt 134.193 60.536 222% 42.861

201.409 RESULTAT 322.031 381.390 84% 873.179
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Øst-Sjællands Flyveklub
Årsregnskab 2019

A K T I V E R
2018           Tekst Konto Realiseret 2019 Budget 2019 % af budget Budget 2020

LIKVIDE MIDLER
219.339 BS/Nordea 4010 283.242 0

109 Nordea 4011 109 109 100%

52.553 Bank. Drift konto 4015 287.055 670.528 43% 1.208.008

36 Valuta konto 4016 36 36 101%

272.036 Likvide beholdninger i alt 570.442 670.673 85% 1.208.008

ANDRE TILGODEHAVENDER
15.243 Tilgode hos medlemmer 4020 8.297 0

- Medlemslån 4025 - 0

3.572 Diverse tilgodehavender 4040 - 0

18.814 Andre tilgodehavender i alt 8.297 0 0

FLY
9.000 K8 VBX - R6 4110 9.000 8.685 104% 8.685

517.500 Discus 2b D-4407 CA 4125 517.500 499.388 104% 499.388

153.000 ASW 20F WL XKF - W4 4130 135.000 147.645 91% 129.645

207.000 LS4 XMO - L7 4140 166.500 199.755 83% 159.255

675.000 Ventus 2 cxT D-KYBB 2B 4145 648.000 651.375 99% 624.375

477.000 ASK 21 XKO - R2 4150 477.000 460.305 104% 460.305

198.000 ASK 23 XRK - RK  4155 198.000 191.070 104% 191.070

591.500 Duo-Discus RRX - RR 4165 585.000 571.025 102% 564.525

176.400 Transportvogne 4170 180.900 170.226 106% 174.726

585.000 Rotax Falke 4175 468.000 552.865 85% 552.865

23.153 OY-SIM 4185 20.700 23.152 89% 20.700

3.612.553 Fly i alt 3.405.600 3.475.491 98% 3.385.539

JORDMATERIEL
1.000 Lille spil Jochum 4220 1.000 1.000 100% 1.000

160.000 Diesel spil PONY 4225 160.000 150.000 107% 150.000

12.000 Wirehentere 4230 12.000 10.000 120% 10.000

20.140 El-bil (Ellen) 4235 20.140 18.140 111% 18.140

1.509 El-bil 2 (Golfvogn) 4236 1.509 1.509 100% 1.509

13.000 Traktorer 4240 13.000 10.000 130% 10.000

5.000 Græsslåmaskiner 4260 - 4.000 0% 0

- Plæneklipper flyveplads 4265 38.000 0 34.200

11.000 Diverse hjælpemateriel 4280 11.000 9.000 122% 9.000

223.649 Jordmateriel i alt 256.649 203.649 126% 233.849

KONGSTED
254.000 Klubhus 4310 200.000 254.000 79% 200.000

300.000 Værksteder og garage 4320 300.000 300.000 100% 300.000

46.750 Nyt klubhus Kongsted 4330 733.204 246.750 297% 2.200.000

130.000 Stor hangar 4340 130.000 130.000 100% 155.000

250.000 Ny hangar 4341 250.000 250.000 100% 250.000

- Tankanlæg - nyt 4345 23.464 - 55.464

230.000 Rottefælder 4350 230.000 230.000 100% 230.000

360.000 Flyveplads 4360 500.000 360.000 139% 500.000

10.000 Værktøj og inventar 4370 34.689 10.000 347% 34.689

3.500 Klubnøgler Kongsted Lager 4380 3.500 3.500 100% 3.500

1.584.250 Kongsted i alt 2.404.857 1.784.250 135% 3.928.653

45.000 Arnborg hytte 4410 65.677 45.000 146% 75.677

45.000 Øvrige aktiver i alt 65.677 45.000 146% 75.677

5.756.303 AKTIVER I ALT 6.711.522 6.179.063 109% 8.831.726
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Øst-Sjællands Flyveklub
Årsregnskab 2019

P A S S I V E R
2018           Tekst Konto Realiseret 2019 Budget 2019 % af budget Budget 2020

LANGFRISTET GÆLD
7.795 Hjemhentningsfond 5200 7.795 7.795 100% 5.000

- Gavebeløb Nyt Klubhus 5230 76.700 - -

87.076 Rotax Falke opsparing 5240 113.146 112.209 101% 24.975

11.725 Klub konkurrencer 5260 11.725 11.725 100% 11.725

1.500 Depositum campingvogn 5280 1.500 1.500 100% 1.500

31.200 Depositum klubnøgler 5290 34.700 31.200 111% 34.700

139.296 Langfristet gæld i alt 245.566 164.429 149% 77.900

DIVERSE KREDITORER
- Medlemmer forudbetalt 5390 - - -

11.475 Diverse skyldige poster 5400 - - -

- Kreditorer 5420 114.155 74.629 153% -

11.475 Diverse kreditorer i alt 114.155 74.629 153% -

KREDITFORENINGSLÅN
1.046.916 Nordea Kredit (realkreditlån) 5531 971.154 971.154 100% 0

- Kommunekredit 5532 500.000 1.000.000 50% 3.000.000

- Kreditforeningslån i alt 1.471.154 1.000.000 147% 3.000.000

150.772 SAMLET GÆLD 1.830.875 1.239.058 148% 3.077.900

EGENKAPITAL
4.357.206 Egenkapital årets start 4.558.615 4.558.615 100% 4.880.647

201.409 Årets resultat 322.031 381.390 84% 873.179

4.558.615 Samlet egenkapital 4.880.647 4.940.005 99% 5.753.826

4.709.387 PASSIVER I ALT 6.711.522 6.179.063 109% 8.831.726

Kongsted d. 

  Formand: Niels Albertsen   Kasserer: Klaus Juhl
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Revision



Erklæring om 
indhentelse af børneattest
Efter folkeoplysningslovens § 4, stk. 4, og § 45, 

stk. 3, jf. lovbekendtgørelse. nr. 535 af 14. juni 

2004 som ændret ved § 1, nr. 1 og 5, i lov nr. 1523 

af 27. december 2009, hvorefter foreningen har 

pligt til at afgive erklæring om indhentelse af 

børneattest, erklærer undertegnede på forenin-

gens vegne, at foreningen indhenter børneat-

tester i det omfang, foreningen ansætter eller 

beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, 

der som led i udførelsen af deres opgaver for 

foreningen skal have direkte kontakt med børn 

under 15 år.

TEGNINGSBERETTIGEDE 

Øst-Sjællands Flyveklub (ØSF)
Nymarksvej 30, Kongsted / 4683 Rønnede
www.flyveklubben.dk 
CVR. 91459868
 

 

 
 
Formand: Niels Albertsen 
24 97 76 06 / nalb@outlook.dk
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