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Afbud: Ole Lindschouw 
 
1. Kommentarer til dagsorden 

• Ingen kommentarer til dagsorden. 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

• Godkendelse af sidste mødes referat udskydes til næste bestyrelsesmøde. 

3. Formanden 

• Bestyrelseskonstituering 
o Minik bliver valgt som næstformand 
o Mogens forbliver kasser 
o Daniel bliver valgt som sekretær. 

• Aftale med DGDA (pris) 
o Der er blevet sendt mail til de andre klubber, som alle er enige om 

prisstigning på gæsteflyvninger. 
o DGDA har fået mail angående prisstigning. Der afventes svar. 
o Gavekort hæves til 500kr. Når folk kommer direkte fra gaden får man en tur 

til 300kr. 
• PG Nord 

o PG Nord har forespurgt evt. sammenlægning med Aviator eller plads til at 
operere på pladsen. Umiddelbart virker det som en øget sikkerhedsmæssig 
risiko og operationel last. 

o Bestyrelsen foreslår en prøvedag, hvor de kan besøge pladsen enten 18. 
eller 19. maj 

• Henvendelse fra Viborg om lån af tosædet 
o Puchacz bliver lejet ud d 25/5 andre datoer skal vi selv benytte den. 

  
4. Økonomi 

Hermed regnskab per 7/4. 
 
Vi har nået 276.793 i indtægter, hvilket er 29% af budgettet. 
Vi har nået 198.688i udgifter, hvilket er 29% af budgettet. 
Der er p.t. et resultat på 78.105 før renter og afskrivning. 
Vores kassekredit står pt. på 230.927 disponibelt beløb er 100.000,- 
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Vores foreningskonto står p.t. på 20.398 kr. 
• Ingen kommentarer til økonomi. 
 

5. Materiel jord/fly 

• Status for salg af Acro? 
o Lidt interesse på det seneste, henvendelse fra Tyskland og Schweitz. 

Afventer bud fra begge.  
• Trækstang og vingehjul til 1W (mail fra Thomas) 

o Vi prøver at få lavet trækstang og evt. vingehjul, hvis det kan gøres billigt. 
• Flybatterier? (mail fra Thomas) 

o Bestyrelsen er enig i, at vi skal den vej. Der forekommer dog ikke penge til 
det pt. 

• Bestyrelsen undersøger muligheden for at få repareret den tredje golfvogn. 
Minik/Daniel undersøger. 

6. Flyvning 

• Dejligt med initiativ til hverdagsflyvning.  
7. Bygninger 

• Ingen kommentarer til bygninger. 
8. Ansøgninger 

• Torben Østergaard 
• Ansøgning fra Torben Østergaard er ok med bestyrelsen antaget godkendelse fra 

flyvechefen. 
 
9. Medlemmer 

Nye medlemmer til godkendelse 
• #640, Ole Søgaard Jensen, Nyt Aktiv 1 medlem 
• #706, Rasmus Pedersen, Nyt Aktiv 1 Junior medlem 
• #707, Christina Solberg, Nyt Aktiv1-DSvU medlem 
• Alle tre personer godkendes af bestyrelsen. 

 
Medlemsantal 

• Aktiv 1: 39 (+2) 
• Aktiv 1 Junior: 8 
• Aktiv 2: 6 
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• Aktiv 2 Junior: 0 
• Aktiv 3: 24 

 
Siden sidst: 

• #698, Andreas Nordby Lomholdt, Udmeldelse 
• Ingen kommentarer. 

 
10. Instruktørerne 

• Ny struktur for skoling og træning 
o Brug af Min Forening til planlægning af ny skolingsstruktur skal håndhæves. 

11. PR 

• Facebook opdateringer 
o Fortsæt det gode arbejde. 

• Åbent Hus 11. maj 
o Formanden hører nærmere angående om at opsætte fly-skilt ud til vejen. 

• Plakatrammer ved lufthavnsbygningen (mail fra Christian) 
o Formanden finder ud af, om vi kan benytte den ene af dem. 
o Påbegynde design af flyer/plakat (70x100) til klubben. 

• Der filmes videoer til PR. 
 
12. Arrangementer 

• Åbent Hus 11. maj 

• Der undersøges mulighed for ”venskabsklubber” og tages initiativ til første 

arrangement. 

13. Offentlige myndigheder 

• Der var brugermøde i torsdags (4/4) hvor der var snak omkring PG Nord.  

• Der arbejdes stadig på en miljøtilladelse fra Kommunen. 

• Der er indhentet tilbud hjem på renovering af asfaltbanen. Der er dog ikke truffet 

nogen endelig beslutning. 
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• Der er blevet spurgt om radiovagt til Made in Denmark. Der er umiddelbart ikke 

grundlag for det. Muligheden undersøges dog. 

 
14. Næste møde(r) 

• Næste bestyrelsesmøde fastsættes til 6/5/2019 kl. 19 

• Bestyrelsesmøde i Juni fastsættes til 12/6/2019 kl. 19 

 
15. Evt. 

• Minik og Daniel foreslår at blive ”klubvenner” for nye junior medlemmer. 

• Der undersøges muligheden for tilladelse til at bygge nye hytter. 

• DSVU’s simulator bliver booket 23/6 – 30/6 samt 23/11 – 1/12. 


