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Pluk fra bestyrelsesreferaterne forsommeren 2013 
 
Ny konstituering i bestyrelsen 
Lars træder ud af bestyrelsen efter eget ønske. Kaj Fogh (1. suppleant) indtræder. Ny konstituering: 
- formand  Frank Sandeløv 
- økonomi  Mogens Beltoft 
- sekretær  Jens B. Kjeldsen 
- flyvning  Kaj Fogh 
- bygninger og materiel  Nils de Voss 
 
Økonomi 
Kassekreditten pr. 28. maj 2013: -165.000 kr. Vi har nået ca. 50% af både indtægter og udgifter jf. budgettet 
for 2013. 
 
Flyflåden 
- salg af fly. Bestyrelsen har besluttet, at vi sætter LS3'eren til salg. Vi har for mange fly til, at vi kan 
vedligeholde dem, og vi har for mange fly i forhold til, hvad der reelt er brug for. Provenuet fra salget 
bruges til projektet "standardinstrumentering i alle klubbens fly". 
- ensretning af instrumenterne i Aviators svævefly. For at fremme medlemmernes mulighed for at betjene 
instrumenterne i alle flyene nemt og korrekt, ønsker bestyrelsen at ensrette instrumenteringen i alle 
klubbens svævefly. Det må forventes, at det vil fremme lysten til at flyve mere og længere. Der er også et 
stigende behov for, at flyene er udstyret med transponder og flarm. Bestyrelsen nedsætter derfor en 
projektgruppe bestående af Thomas Nymark (projektleder), Nils de Vos og Kaj Fogh til at udarbejde et 
forslag til standardinstrumentering i alle klubbens svævefly:  
- radio 
- højdemåler i fod 
- GPS-logger-og-navigation m. display og udgang via Niels Præstegårds runde stik. Med "display" menes 
sådan en bette skærm som fx i Cambridgen i Duo'en.  
- transponder 
- flarm.  
Transponder dog kun LS10, DuoDiscus, LS6 og begge LS4 indtil videre. Projektgruppen bedes desuden 
komme med oplæg til brug af Flarm i klubben med en opvejning af argumenter. 
 
Jordmateriel 
Opsætning af ny benzintank endeligt vedtaget. Niels K. Pedersen og Thomas Nymark koordinerer. 
 
Bygninger 
Bestyrelsen vedtog at opsætte nye elmålere med udvendig aflæsning på alle hytter. Sidste år var klubben 
elektricitetsudgift på 43.940 kr. Indtægten for elektricitetsforbrug i hytterne var på 3.400 kr, hvilket næppe 
svarer til det reelle forbrug i hytterne. 
 
Skolingschef 
Der mangler en skolingschef. Instruktørgruppen anmodes om at udpege en sådan. 


