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Afbud : ingen 

 
 
1. Kommentarer til dagsorden 
IAB 
 
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 
Udført  
 
3. Formanden 
 - Åben hus Lørdag d. 23-08-2014, status : 
De fleste ting til det fælles åben hus er ved at være på plads. JBK og CMN sørger for de sidste 
detaljer. Der mangler stadig at blive uddelegeret arbejdsposter og fundet folk, der er villige til at 
deltage. Planen for dagen er følgende : 
 
• Motorflyvekluben udstiller fra 10:00 til 12:00 
• Aviator udstiller fra 12:00 til 14:00 
• Faldskærmsklubben udstiller fra 14:00 til 16:00   
 
4. Økonomi 
MB udtrykker tilfredshed omkring klubbens nuværende økonomi. NdV, tilføjer at flarm projektet 
snarest muligt er færdigt. De 25.000kr fra Tuborgfonden, vil først blive overført, når flarmprojektet 
er endeligt afsluttet. 
 
Vi skal være opmærksomme på at turbo-motoren til Duo Discus'en er blevet sendt til rep. i Østrig 
og der vil komme en regning. 
 
Der vil blive købt nyt headset til Dimonaen, inden længe, da de gamle ikke fungerer optimalt. Ole 
Lindshouw køber nogle med hjem fra USA.  
 
5. Materiel jord/fly 
De tidligere problemer med den nyindkøbte golfvogn, er blevet rep. og den kører nu upåklageligt.  
 
6. Flyvning 
 
 - Lis til VM 
   Lis deltog ved dette års VM, hvor hun må siges at have holdt Aviatorfanen højt, med en flot 6 
plads ud af 36 mulige pladser. 
 
 - evt. ændring af flyvereglementet 
    Poul G. ser gerne flyvereglementet ændret, da det synes meget regelfokuseret. Dette bakker 
bestyrelsen op om. Poul laver et forslag til et oplæg til en evt. ændring af reglementet, som han vil 
sende til flyvechefen, som vil tage det med på det næste instruktørmøde. 
 
 - Sunair cup 

   AMA har deltaget, som den eneste fra AVIATOR, og vandt førstepladsen i oldboys klassen. Det          
gode vejr og de flotte resultater fra i år, kan måske medvirke  til at vi næste år får flere til at deltage,  
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fra aviator's side. 
 
 
7. Bygninger 
 - Rep. af huller i hangar?? 
   Hangaren er ejet af Vesthimmerlands Kommune , og  NdV har gjort Anette opmærksom på de 
skader som er dukket op i tagpladerne, på hangaren. 
 
 - Klubnøgler 
   Thomas Nymark har tilbudt at skaffe nogle billige nøgler, da der er stor efterspørgsel på dem i 
klubben, efter som at de mange gamle medlemmer ikke har retuneret deres nøgler. 
 
 
8. Ansøgninger 
 - Forespørgsel om afvikling af DM i kunstflyvning på EKVH (Lis) 

. Vesthimmerlands Kommune har gjort opmærksom på at de mener vi er tæt ved at overskride det 
tilladte antal årlige operationer i forhold til vores miljøgodkendelse, det skal vi have endelig afklaret 
før vi kan give et endeligt ja til DM på EKVH. NdV gjorde opmærksom på at vi bør sikre os at der er 
en fast mand og en ordentlig organisation af et sådan DM. 
 
Vi skal have styr på, hvor mange antal operationer vi må udfører på pladsen, iflg. flyvepladsens 
miljøgodkendelse og indtil det er afklaret, er vi nødt til at tage  forbehold lån af fly og jordmateriel. 
 
De gæster der skulle ske at komme til kunstflyvnings DM, skal betale ud fra taksbladets 
opkrævninger for gæsteflyvning, i klubben. 
 
Det endelige svar, er : Ja til Kunstflyvnings DM 2014 med ovennævnte forbehold 
 
9. Medlemmer 

 - Godkendelse af nye medlemmer : 
        #671, Asger Hebsgaard, Nyt Aktiv 1 Junior medlem 
        #672, Michael Lygum Olesen, Nyt Aktiv 1 medlem 
Alle godkendt! 
 
 
10. Instruktørerne 
 Ole Borup  skal på FI-kursus på Arnborg sidst i august  
 
11. PR 
IAB 
 
12. Arrangementer 
 
 - Plan for "Golfugen" 
Alt kører som smurt, der er dagligt 3 mand på pladsen til at styrer de landende og lættende fly.  
 
 - Åbent Hus 23/8 
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 - "Golffesten" 
Kommunen er stadig indstillet på at for maden til en evt. fest mellem de 3 klubber på 
Vesthimmerlands Flyveplads. Der er nu to datoer som er i kikkerten for evt. fest for alle 3 klubber. 
Forslag til dato for festen, er samme dag som generalforsamlingen. 
 
 - Dato for Generalforsamling 2015 
    21-03-2015 
 
 - Dato for standerhejsning 2015 
    28-03-2015 
 
PFT-teorien menes at kunnes afholdes sammen med standerhejsningen, dette skal vendes med 
flyvechefen, da han er den ansvarlige, for PFT-teori. 
     
 
13. Offentlige myndigheder 
 - EKVH's miljøgodkendelse - hvad gælder for AVIATOR? 

Formanden udtaler, at han gerne vil have helt klargjort, hvad vi må og hvad vi ikke må iflg. 
flyvepladsens miljøgodkendelse. JBK håber at have et svar klar på næste bestyrelsesmøde 
 
 
14. Næste møde(r) 

Mandag d. 08-09-2014 
 
Mandag d. 13-10-2014  
 
15. Evt. 
VI drøftede muligheden omkring formidling af svæveflyvning for henholdsvis Folkeskoler, 
gymnasiet osv... ( evt. erstatning for naturfagsforløb) 
 
Bestyrelsen var godt tilfreds med muligheden for at udstille et svævefly i  Nordkraft sidste vinter. 
NdV ringer til DGI, og forhører sig om der skulle ske at forekomme et ny mulighed for et lign. 
arrangement. 
 
Mødet blev afsluttet i go ro og orden klokken 21:10 

 
 


