
Formandens beretning for Aviator 2009 

 

2009 var året hvor vi afsluttede tilpasningen af vores flyflåde efter det antal medlemmer og den aktivitet 

vi har. Siden planen blev vedtaget i marts 2008 har vi solgt 5 fly. En SF34, en LS4b, en KZVII, en  Mofa og 

en junior. Vi mangler kun at sælge LS6’eren, så er hele planen ført ud i livet. Og med tilgangen af vores 

LS10-T, som forventes leveret inden generalforsamlingen, må vi siges at have en særdeles attraktiv 

flyflåde nu. 

 

Aktiviteten var bedre end i 2008. Vi fløj 330 timer på de 3 tosædede fly, og 440 på 6 ensædede fly.  

I gennemsnit ca. 110 timer pr. tosædet, og 73 timer pr. ensædet fly. En bedre udnyttelse end i 2008 hvor 

vi fløj 311 timer på de 4 tosædede fly, og 340 på 7 ensædede fly. Et gennemsnit ca. 78 timer pr. tosædet, 

og 49 timer pr. ensædet fly. 

 

På uddannelsessiden har vi holdt kursus i S-teori sammen med Aalborg Aerosport og udklækket en 

enkelt HI’er. 

 

Vi har i løbet af sommeren opsagt lejemålet af Tofthøjvej og rykket al vedligehold til EKVH. Det vil 
spare os 20.000 kr. om året alene i leje, plus en del penge på ikke at skulle have dobbelt af værktøj, eller 
en del ærgrelse over at det værktøj man skal bruge, altid ligger på det andet værksted. Og så må vi ikke 

glemme at fremover skal vores værksted(er) jo være EASA godkendte. De skal have en højere standard 

end vi har kendt hidtil, og der skal være mere styr på tingene. Og med de krav, er det en god ide at vi kun 
har ét værksted at holde styr på.  

 

Nyt spil. Og så er det nye spil ved at være færdig. Det står nu på EKVH og venter på den sidste montering 

før vi kan afprøve det. Spilgruppen har lagt et stort arbejde i opbygningen af spillet, og vi glæder os 

meget til at kunne bruge det i denne sæson. 
 
Nyt kontingentsystem. 

Siden sidste generalforsamling har Aviator opereret med et nyt kontingentsystem hvor medlemmerne 

har 3 kategorier at vælge mellem. Jeg har gransket hvilken virkning det måtte have haft. 

Størstedelen af vore medlemmer er kategori 1 medlemmer. Det er alle de som vil flyve svævefly, og 

måske Dimona. Alle de som kun vil flyve Dimona er i kategori 2, og de som nærmest kun ønsker de årlige 

PFT-starter, er i kategori 3. At dømme ud fra de ganske få starter og minutter der er faktureret til 

kategori 2 og 3 medlemmer, er der ingen som i disse 2 kategorier flyver i klubbens svævefly. 

Så billedet ligner meget de tidligere kategorier: Aktiv, MOFA, og passiv-med-ret-til-PFT. Vi har også det 

samme antal medlemmer. Så nogen større ændring kan jeg ikke påvise at det ny kontingentsystem har 

givet. 

 

Fremtiden. 

Med en trimmet flyflåde, en splinterny LS-10, et nyt spil og en dejlig flyveplads har vi den perfekte 

ramme til at kunne samles om at dyrke vores fælles interesse: svæveflyvning. Vi har været igennem et 

par hårde år med tilpasninger, men jeg er sikker på vi nu står på tærsklen til nogle gode år hvor vi kan 

bruge energien på at flyve og arrangerer fællesmøder for vore medlemmer. De næste par år skulle meget 

gerne bringe mindre værksteds- og hangar arbejde og meget mere oplevelse og luft under vingerne.  

Så nu er det op til jer kære Aviatører at komme i jeres klub og fylde rammerne ud ☺ 

 

Mvh Johan Frey 
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