INDMELDELSESBLANKET
Undertegnede:

......................................................................................

Adresse:

......................................................................................

Tlf.nr.: ..............................................

Postnr. Og By:

......................................................................................

Født den: ..........................................

E-mail:

......................................................................................

Mobiltelefon nr.: ...............................

anmoder herved om indmeldelse i FYNS SVÆVEFLYVEKLUB som (sæt X)



A – medlem (aktiv medlem)
B – medlem (delvis aktiv medlem)




C – medlem (passivt medlem)
D – medlem (prøvemedlem)

Har du tidligere været medlem af en svæveflyveklub? JA / NEJ
Jeg bekræfter, at jeg forinden underskrift af nærværende blanket, har gjort mig bekendt med klubbens vedtægter.
Jeg er indforstået med at betale indskud, kontingent og gebyrer, således som disse til enhver tid måtte være fastsat af
klubbens bestyrelse. Jeg er indforstået med, at udmeldelse af klubben eller statusskifte kun kan ske ved skriftlig
meddelelse til klubbens bestyrelse med 1 måneds varsel til ophør med udgangen af en måned, i øvrigt jfr. klubbens
vedtægter.
Jeg giver samtidig Fyns Svæveflyveklub samtykke jf. artikel 7 i Persondataforordning Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 til at anvende ovenstående kontaktoplysninger til brug i henhold til klubbens
privatlivspolitik. Jeg kan til enhver tid trække samtykket tilbage jf. artikel 7 pkt. 3.




Jeg vil gerne tilmeldes Fyns Svæveflyveklubs nyhedsbrev "Brevduen", der udsendes til alle
medlemmer.
Jeg vil gerne tilmeldes DSvUs nyhedsbrev, der udsendes til alle medlemmer af DSvU.

Dato:_____/_____ - 20__

........................................................................................................
(underskrift, ved umyndige tillige underskrift af værge)

Udfyldes af instruktør/den der indmelder nyt medlem.


D-medlem logbog udleveret (prøvemedlem)



Uddannelseslogbog for svæveflyvere udleveret (A-medlem)



Beløb kr. _____________ modtaget kontant eller



Kvittering fremvis for betaling på Mobilepay/bankoverførelse.

Blanket scannet og sendt på mail til:


bestyrelsen@flyvfyn.dk

Indmeldt af:...................................................................
Ovenstående anmodning er taget til følge på bestyrelsesmødet (se referat).
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Medlemskab i Fyns Svæveflyveklub
Vejledning til prøvemedlemmet og A-medlem.
Mød op på flyvepladsen når der er skoleflyvning.
Skoleflyvningen foregår på to hold med op til ca. 5-10 elever på hvert hold.
Skoleflyvningen i Fyns Svæveflyveklub er inddelt A- og B-normer.
Skolingen finder sted lørdag formiddag fra klokken 8:15 til 14:00 hhv. onsdag eftermiddag fra kl.
16:00 og til solnedgang. Der er normalt to instruktører på vagt. Der kan eventuelt skoles på andre
tidspunkter efter individuel aftale.
Eleverne deltager i klargøring af skolefly og det kørende materiel.
Eleverne skiftes til at flyve (normalt ca. 3 starter/elev), hente wire, hente fly og passe startbord.
Udfyld indmeldelsesblanketten på modstående side.
Du kan indbetale via Mobile Pay på nr. 27244, medbringe kr. 900,- i kontanter, eller tage
kvittering for indbetaling på klubbens konto i Sydbank: Reg.-Kontonr.: 6810-2058564.
Aflever penge (eller fremvis kvittering) og den udfyldte blanket til en af instruktørerne, der forestår
skolingen den pågældende dag.
Du modtager en kopi af blanketten som kvittering for betaling
Du får også en Uddannelseslogbog for Svæveflyvere, som skal medbringes til alle flyvninger.
Du er nu klar til din 1. start som elev i et svævefly.

Vejledning til instruktøren


Instruktøren kvitterer for pengene på indmeldelsesblanketten og scanner blanketten og sender
den med mail til: bestyrelsen@flyvfyn.dk

1. Giv Prøve-/A-medlemmet en kopi med kvittering for betaling.
2. Kontant betaling lægges i en kuvert med medlemmet navn i boksen i bardisken.
Originalen lægges i kassererens bakke i kontoret.
 Giv prøvemedlemmet en Uddannelseslogbog for Svæveflyvere. D-medlemsgebyret på 900,- kr.
dækker også D-medl.logbog (ligger i kassen i reolen på kontoret),
 Eller en uddannelseslogbog for svæveflyvere (A-medlem, der betaler minimum første ½-del af
indskud).
Husk INGEN flyvning før betaling af D-medlemsskab hhv. Indskud og kontingent.
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