NYHEDSBREV – DECEMB ER 2019

Forsikringsklubben for Svævefly

I dette nummer

Nyhedsbrev efter behov
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Om Nyhedsbrevet
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Ny administrator

Forsikringsklubben vil gerne informere om vigtige nyheder og ændringer i rette tid.
Nyhedsbrevet vil fremover blive lagt på Forsikringsklubbens hjemmeside www.svflyforsikring.net samtidig med at der sendes en kort mail til alle forsikringstagere.
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Ny formand

Vi hører gerne jeres ønsker og kommentarer til Nyhedsbrevet.
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Nyt om forsikring af

Ny administrator

motorkøretøjer

Anette Larsen

Mit navn er Anette Larsen. Jeg har været medlem af Nordsjællands
Svæveflyveklub siden 1976. Svæveflyvningen ledte min interesse videre til
flyveledelse og samtidig til motorflyvning, som endte med at blive mit erhverv
gennem 25 år. Gennem årene har jeg deltaget i S-teori-og luftrumsarbejde i
D.Sv.U. og KDA, ligesom jeg i min egen klub underviser til radiocertifikater og i
”Luftfartsret”. Desuden har jeg været kasserer og sekretær i bestyrelsen i 8 år
sammenlagt. Desværre er det ikke blevet til mange svæveflyvetimer, men Scertifikatet bliver vedligeholdt. Nogle tusinde flyslæb i Super Cup og Pawnee har
jeg til gengæld.
Ove Hillersborg, der har styret Forsikringsklubbens bogholderi, regnskab,
skadesbehandling mm. med stor energi og sikkerhed siden 2002, har ønsket at
trække sig tilbage. Vi skylder ham en stor tak for hans store indsats – altid hurtigt,
og altid i perfekt orden.
Jeg har indtil nu prøvet kræfter med fornyelserne op til årsskiftet, og gradvist
kommer jeg ind i Oves sted i resten af Forsikringsklubbens administration.

Ny formand
Forsikringsklubbens bestyrelse har konstitueret sig med Lars Sverre Rasmussen som
formand. Lars er medlem af PFG og har der været i bestyrelsen i 14 år, deraf 8 år
som formand og derefter i Hovedbestyrelsen i 9 år indtil 2009. Desuden sidder han
i DSvU's Uddannelsesudvalg. Er instruktør og S-kontrollant".

Nyt om forsikring af motorkøretøjer
Forsikringsselskabet der gennem mere end 10 år har forsikret klubbernes køretøjer
over 20 HK, Concordia, har opsagt aftalen pr. 31. december 2019.
Lars Sverre Rasmussen

Aftale om en ny fælles ansvarsforsikring er indgået med selskabet Tryg Forsikring
med virkning fra 1. januar 2020.
Som hidtil gælder aftalen med Tryg for uindregistrerede, selvkørende
motorkøretøjer fra 20HK op til 300HK tilhørende svæveflyveklubberne i Danmark.

Nyt forsikringsselskab til
motorkøretøjer
fra 1. januar 2019.
Små justering af
reglerne for unge.

Forsikringen dækker som hidtil, men et par detaljer er ændret i forhold til unge
medlemmers kørsel. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at få de sidste detaljer på
plads. Vi får lavet en oversigt, der viser hvem der må køre hhv. lastbiler, biler og
golfvogne, og hvilke begrænsninger, der gælder. Oversigten bliver vedhæftet,
når certifikaterne fremsendes via mail til klubberne, ligesom den eksisterende
oversigt på hjemmesiden bliver opdateret snarest muligt.
Vi beder om at oversigten kommer til medlemmernes kendskab, f.eks. via en
opslagstavle eller et nyhedsforum, og håber at den kan besvare spørgsmålene,
der måtte komme.

