
AVIATOR            Forhandlingsprotokol (referat), dokument nr.179 
Aalborg svæveflyveklub 

 
Bestyrelsesmøde 
Tid: Mandag d. 8. september 2014 kl. 19:00 
Sted: Aviator Klubhuset EKVH 
 
Side 1 af 2 
 
Til stede: Mogens Beltoft, Poul Guldbæk og Jens Bonderup Kjeldsen 
 
1. Kommentarer til dagsorden 
IAB 
 
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

Venter til næste møde 
 
3. Formanden 

Der er blevet fældet nogle træer i østenden af pladsen, i forlængelse af sikkerhedszonerne. 
Formanden er sikker på at træerne skal fjernes, men det er sket uden ejeren har været orienteret. 
JBK undersøger sagen. 
 
4. Økonomi 
 
Kassekreditten er låst fast på 100.000 (skulle være nedsat til 50.000 kr) pga. den forventede udgift 
til Dimonamotor. 
 
JBK får lavet aftalen om Unionens leje af XUT til FI kursus færdig. (XUT blev lejet med meget kort 
varsel, da Unionens Puchacz blev groundet!) 
 
Leje af telt? 
Hvis vi fortsat skal leje det nuværende telt, så er billigste løsning medlemskab af Mou 
Idrætsforening. 
 
Vi overvejer andre løsninger! 
 
5. Materiel jord/fly 
 
Vi afventer svar vedrørende Duomotor. 
 
XUT skal have lavet syn efter overskridelse af VNE (på FI kursus Arnborg) 
 
”Spilfolkene” er gået i gang med skifte motor på Aalborgspillet 
 
6. Flyvning 
 
Instruktørerne har ændret flyvereglementet, bestyrelsen tiltræder dette 
 
7. Bygninger 
  
JBK og TNN får skuret transporteret til EKVH 
 
JBK checker med Niels Jørgensen hvad status er mht. sokkel 
 

Tagplader på hangar, kan vi få noget gjort ved det? (Aktion JBK) 
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8. Ansøgninger 
 
IAB 
 
9. Medlemmer 
 
Elias vil gerne på nedsat kontingent 
Nyt juniormedlem Alexander Simonsen #673 
 
Alt godkendt! 
 
10. Instruktørerne 
 

IAB 
 
11. PR 
 

Christian Møller undersøger hvad radiospot vil koste, evt. alternativt til avisannoncer? Vi har talt 
med faldskærmsklubben og motorflyverne om evt. at lave fælles PR til foråret. 
 
12. Arrangementer 
  
Fly and b(u)y Vesthimmerland 2015. 
 
Nils de Vos har lavet et oplæg til et ”Fly in” i foråret 2015 som et fælles arrangement for de tre 
luftsportsklubber på EKVH 
Bestyrelsen støtter ideen, og beder Nils arbejde videre med det. 
 
Siderorsfest den 27/9 – JBK tager aktion 
 
Vi flytter Væddemålsfesten til den 25/10 (Landingskonkurrence og standerstrygning) 
 
Forslag til aktiviteter i vinteren 2014/15 
 

 FLARM kursus 

 Kursus i XCSoar/strækflyvning/loggere 

 Foredrag ved kvindelig F16 pilot (Frank Sandeløv har kontakten?) 

 Besøg på Airbus fabrikken i Hamborg (Lars Skovbjerg vil evt. hjælpe med at arrangere) 

 Radiocertifikat (er annonceret – Michael Rønaa er tovholder) 

 Teori (Flyvechefen er tovholder) 
 
13. Offentlige myndigheder 
  
 EKVH's miljøgodkendelse mht antal operationer - hvad gælder for AVIATOR? 
JBK er i dialog med Vesthimmerlands Kommune for at få dette afklaret. 
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Mandag d. 13-10-2014 
Tirsdag den 11/11-2014 
 
15. Evt. 
IAB 
 
Mødet blev afsluttet i god ro og orden klokken 21:00 
Referent: Jens Bonderup Kjeldsen 


