
Møde på Vesthimmerlands Flyveplads den 20. januar 2011 kl. 16.30 
 
Tilstede var fra: 
 
Faldskærmsklubben: Morten Kromann Bak-Sørensen 
Svæveflyverklubben: Erik Nørskov 
Motorflyverklubben:  Lars Hauge 
Vesthimmerlands Kommune : Carsten Agesen 
Vesthimmerlands Kommune : Anette Ervolder 
 
Mødet omhandlede: 
Udgiftsneutral drift af Vesthimmerlands Flyveplads, herunder 
gennemgang af budget 2011. 
 
 
 
Referat: 
 

• Regulering af prisen på avgas 
I prisen for avgas vil der fremover blive indregnet 
administrationsomkostninger, samt driftsudgifter for selve 
avgas- anlægget.  
For 2011 tillægges avgas indkøbsprisen således kr. 3,70 kr i 
faste omkostninger. 
Prisen for avgas vil således varierer alt efter markedsprisen 
tillagt faste omkostninger. Pr. 1/1-2011 bliver prisen således 
14,34 kr. + 3,70 kr. = 18,03 kr. + moms.  
 
 

• Vand - Brugerbetaling 
De enkelte brugere af vand på flyvepladsen betaler for eget 
forbrug. Der opsættes vandure februar 2011. 
 

• Ny Åbningstid og tilsynsopgaven overdrages 
På mødet blev følgende åbningstid for pladsen vedtaget: 
 
Sommer: 7:00-22:00 (lokal tid) 
Vinter: 8:00-20:00 (lokal tid) 
 
De nye åbningstider er betinget af at motorflyverne i 
hverdagene mod en årlig betaling på kr. 35.000 foretager 
følgende: 2 syn/døgn om sommeren og 1 syn/døgn om 
vinteren, samt 1 stk. syn i weekender og helligdage.   
 
Vesthimmerland Kommune uddelegerer således 
tilsynsopgaven, men ansvaret er forsat kommunens. 
Motorflyverne udarbejder i samarbejde med Kommunen en 
vagtplan.    
  
 
 



• Græsklipning overdrages til svæveflyverne. 
Svæveflyverne har sagt ja til fremover at slå græsset på 
flyvepladsen mod kr. 15.000 årlig. Græsarealet er markeret 
med rødt på udleveret kort. De øvrige arealer bliver udlagt til 
græsslet. Carsten Agesen tager kontakt til Leander 
Thyrrestrup, Aggersundvej 110, 9600 Aars tlf. 9866 1270 og 
aftaler nærmere. 
 

• Web-cam  
Der opsættes web-cam for at sikre alle indtægterne fra 
starterne. Lars Hauge er tovholder på en løsning. 
 

• Ny pris på startafgift og Aarsgebyr 
På mødet blev der orienteret om at Startafgiften stiger fra 75 
kr. til 100 kr. og årsgebyret hæves fra 1250 til 1500 kr. 
 

 


