
Aktiviteter i klubhus
I forbindelse med klubseminaret, fik gruppe 3 til opgave at finde en løsning på forhindringen:

 Manglende mulighed for flere forskellige aktiviteter i klubhus.

Gruppen har tolket opgaven således at der skal tilvejebringes faciliteter der kan gøre det mere 
attraktivt at bruge klubhuset og komme eller blive i klubben selvom vejret måske ikke umiddelbart 
tillader flyvning.

Udfra det nedenstående ønsker gruppen at spørge generalforsamlingen om bevilgning af 30.000,- til 
gennemførelse af nedestående punkter 1-4. Grundet omstændighederne har det ikke været muligt 
endnu at definere det præcise behov. Specielt videoprojektoren kræver nærmere analyse og der kan 
muligvis opnås økonomisk støtte til denne (undervisningsformål). Et evt. tilskud vil blive lagt oven 
i de 30.000,- og det vil således være gruppens afgørelse om tilskuddet skal udmønte sig en en 
besparelse eller indkøb af bedre udstyr (hvad der synes mest fornuftigt). 

Det forventes at et mere detaljeret budget vil være klar til Generalforsamling.

Nedenfor det samlede oplæg fra gruppe 3.

Tiltag
Tiltagene er listet i den rækkefølge de kan gennemføres og udgifterne til dem (ca.)

1. Trådløst Internet der virker!
Især de unge medlemmer og studerende har behov for adgang til Internettet. Behovet 
betyder at de vil være tvunget til at tage hjem - selv om der måske kun er tale om 
småopgaver hvis ikke der er god Internetadgang i klubben. 

Konkret skal der investeres i et trådløst accesspunkt til professionelt brug. Det kunne f.eks 
være tale om et D-Link DWL-8500AP til ca 3.500,- incl moms. Access punktet kan 
endvidere anvendes til et trådløst link til en eller to af de andre klubber på pladsen. Dette 
kræver dog at der investeres yderligere i antenner til formålet.
   
Der kan også være tale om evt. at hæve hastigheden på ADSL linien

I alt ca. 3.500

2. Simulator.
Der er kommet normer til skoling på simulator. Det betyder en aflastning af instruktørerne 
hvis eleverne kan træne basale færdigheder på simulator. Simulatoren vil også være et 
underholdende indslag i klublivet. 
Konkret skal der skaffes en pc til simulatoren. Den tænkes i første omgang doneret af et 
eller flere medlemmer, men der skal evt. suppleres op med yderligere komponenter. 
Endvidere skal der anskaffes joystick og pedaler, licens til Condor samt evt en fladskærm.
Condor licens 400,-
Saitek Pro Flight Rudder  700,-
Saitek X52 Flight Control System 800,-
TFT 19” skærm Acer AL1916WAs 1300,-
Diverse 300,-



I alt ca. 3.500,-

3. Spil (Underholdning - ingen tromler med wirer)
Mulighed for underholdning i klubhuset i form af bordfodbold, spillekonsol (Nintendo Wii) 
og lignende.
Bordfodbold sammenklappelig model (Ny): Garlando Foldy 4.700,-
Nintendo Wii 2.000,- + spil (kan endvidere afspille DVD)
I alt ca 7.000,-

4. Videoprojektor
En videoprojektor vil være et stort aktiv for klubben. Udover det underholdende aspekt i 
forbindelse med punkt 2 og 3 vil projektoren være til glæde og gavn i det daglige og til 
fremlæggelser. Vi vil kunne anvede projektoren sammen med simulator pc og under briefing 
med vejrkort m.m. Endvidere vil den være et godt supplement til debriefing i.f.b.m 
strækflyvning hvor gps logs kan analyseres med en større gruppe (f.eks fællesopgave).
Kombineret med Wii og et surround anlæg er grunden også lagt til hyggelige DVD-aftener.
 Der er stor prisforskel på projectorer hvor priserne starter ved omkring 7.000,- Til vores 
brug, kan vi nok ikke nøjes med den billigste model. Derfor er der indtil videre budgetteret 
med 16.000,-

I alt for punkterne 1-4: 30.000,-

Følgende punkter er ikke en del af forslaget og kræver iøvrigt nærmere analyse. De er medtaget da 
de indgår i helheden i forbindelse med klubseminaret.

5. Sofagruppe
Vi har ekseptionelt gode stole i klubhuset. De er solide, gode at sidde på men ikke så gode til 
hygge. Her ville et større sofaarrangement i størrelsen 12 pers. gøre underværker.
Pris: Ukendt

6. Pejs/Brændeovn
Det har været på tale før - en brændeovn som hyggeelement og varmetilskud. Skorstenen 
kan evt udføres så der er en udendørs pejs hvor brændeovnen tilsluttes samme skorsten.
Prisoverslag: 20.000,-

7. Udestue
En udestue vil kunne ”forlænge” sommeren og være et godt alternativ til terassen når 
sommeren minder om andre årstider. Udendørspejsen kan evt. udføres således at den er i 
udestuen.
Pris: Ukendt

Sidste punkt tænkes finansieret over driften.

8. Udendørsaktiviteter
2. stk brugte håndboldmål, tennis/volleyballnet, basketballkurv.
Pris: Overskuelig

Milepæle

1. Milepæl: Prisoverslag + prioritering indsendes som forslag til Generalforsamling.
2. Milepæl: Punkt 8. realiseres inden 1. maj 2008.
3. Milepæl: Plan for punkt 5+6+7 fremlægges på medlemsmøde omkring 1.juni 2008.


	Aktiviteter i klubhus
	Tiltag
	Milepæle


