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Afbud : Michael 

 

1. Kommentarer til dagsorden 

IAB 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

Udsat til næste møde 

3. Formanden 

DGDA 

Formanden orienterede kort om DGDA Årsmøde 2017 som blev afholdt i ”Fængslet” i Horsens den 

28. februar. 

Langt størstedelen af DGDAs samarbejdspartnere er små firmaer, derfor var flere af indlæggene 

rettet mod de udfordringer som firmaer har mht. administration osv., men der var også indlæg som 

vi som klub/forening kunne blive inspireret af. To af indlæggene er lagt på chatten. 

Spilvagter 2017 

JBK får lavet et oplæg til spilvagtlisten hurtigst muligt, der er den udfordring at instruktørgruppen 

endnu ikke har været samlet, og derfor har der ikke været mulighed for at få instruktørernes 

tilbagemelding mht. at øge anvendelsen af flyslæb i skolingen, og et vil ave betydning for antallet 

af spilvagter.  

VI drøftede hvor længe spilvagterne skal vare, skal de slutte kl. 16 som i dag (weekender), eller 

skal de stoppe tidligere, f.eks. kl. 15 eller 14? 

Konklusionen blev at vi holder fast i de nuværende regler. 

4. Økonomi 

Mogens gennemgik Takstregulativet for 2017, det blev besluttet at tidligere AVIATOR medlemmer 

som kommer tilbage igen, godskrives tidligere indbetalt indskud (samme betingelser som nye  
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medlemmer som kommer fra nadrre klubber der er med i indskudsordningen ifølge UHB 212) 

5. Materiel jord/fly 

Vi har været lidt ramt af influenza her i vinter, hvilket gør at vi er en lille smule bagefter med flyene i 

øjeblikket. 

Jordmateriellet er fint med. 

6. Flyvning 

IAB 

7. Bygninger 

IAB 

8. Ansøgninger 

IAB 

9. Medlemmer 

Ingen 

10. Instruktørerne 

Instruktørmøde onsdag den 22. marts 

Lars Brodersen på FI 

Morten Jensen på HI 

Henrik Holm reaktiveres 

11. PR 

Vi prøver at finde et firma der kan hjælpe med at starte op med annoncering på Facebook 

Christian forsøger at finde et par firmaer 

12. Arrangementer 

Generalforsamling - Nils og Christian genopstiller 

Instrument og Strækflyvningsaften – vi planlægger at lave det i april 
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13. Offentlige myndigheder 

Flyvepladsmøde 23. marts – Mogens deltager 

14. Næste møde(r) 

18/3 10.00 (generalforsamling) 

5/4 

3/5 

15. Evt. 

 

 


