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Afbud : Ingen 

1. Kommentarer til dagsorden 

Udført 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

Udskudt til næste møde.  

3. Formanden 

• Anmodning fra Henrik Holm om køb af ”One man rigging system” til samling af fly 

Vi melder tilbage at vi synes at det er mange penge at smide efter sådan et kit nu, men at vi 

vil vurdere behovet i løbet af sæsonen 2017.  

• Rebild efterskole  

JBK har fået en forespørgsel fra Rebild efterskole efter at få x-antal elever ud at flyve. Vi vil 

foreslå efterskolen, at vi får dem her ud onsdag formiddage.  

• Historien om Aviator 

Der er blevet samlet en gruppe af medlemmer til at videreføre og opsamle Aviator’s 

historie.  

  

4. Økonomi 

• Foreslag fra Mogens om at forkorte indskudsbetalingerne fra 5 til 3 år 

2017    Betalt efter 5 års plan Betaling efter 3 års plan
 Restbetaling i år 
Hans Erik Tjelum  2800   2800    0 
Andreas Boyschau  2800   2800    0 
John Jensen   2300   2800    500 
Mads Laier   1800   2800    1000 
Hamid Farah Bakhsh  1300   2500    1200 
Steen G. Bech   1300   2500    1200 
Jesper Nielsen   1300   2500   
 1200 
Kenneth Vittrup Pedersen 1300   2500    1200 
Johannes Pielmeier  1300   2500    1200 
Søren Henriksen   1500   1500    0 
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5. Materiel jord/fly 

• Rep. af Dimona inkl. Kalibrering af instrumenter 

Vi har aftalt med DanGlide at vi kører, kun den højre vinge, ned til dem og se vil lave en 

reparation således at vi kan flyve med den resten sæsonen. Efter sæsonen vil vi så få den 

repareret. Instrumenterne er sendt til reparation også. Højdemåleren er sendt til Herning til 

kalibrering.   

• Acro højderor 

Det har ikke været muligt at kunne få kontakt til fabrikken der står for reparationen, så vi vil 

undersøge om vi kan få det beskadiget højderor hjem og så reparere det.  

• Køb af radioer  

STRUT Nord er ved at indkøbe radioer til deres fly. Nils De Vos har forhørt om vi kan indgå 

en pulje med dem således at vi kan indhente lidt rabat. Tilbuddet lyder på 7500 inkl. Moms 

pr. stk. ved køb af min. 10 stk. Vi kontakter Lars Pagh fra DSVU for at høre om 

mulighederne for indkøb af disse. Ydermere er vi meget interesseret i tilbuddet  

6. Flyvning 

• Flyvning 

Vi flyver i den skønneste orden. Den nye wire er et hit 

7. Bygninger 

IAB 

8. Ansøgninger 

• Ole Borup lån af Ls-6 til Neustadt Glewe 24-05-2017 til 27-05-2017 

Godkendt 
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9. Medlemmer 

• Godkendelse af medlem #688 Henrik Weper  

Godkendt 

10. Instruktørerne 

IAB 

11. PR 

• Facebook annoncering  

Vi kan måske have kampagnen klar inden åbenthud d. 21 maj.  

• Foredrag  

Vi for søsat foredraget med skoler så snart de sidste detaljer er på plads, mht. kontakt til 

skoler.  

12. Arrangementer 

• Planlægning af åbenthus d. 21. Maj 

Christian tager fat i eleverne for at høre om de kunne tænkes at ville klargøre til 

arrangementet. Eller vil der være Facebookannoncering herom.  

• Planlægning af DGDA flyvninger 

06-05-2017 : 7 deltagere  

17-05-2017 : indtil videre 0 deltagende  

03-06-2017 : 0 deltagere  

01-07-2017 : 6 deltagere  

13. Offentlige myndigheder 

IAB  

14. Næste møde(r) 

Tirsdag d. 07-06-2017 
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Onsdag d. 05-07-2017 

 

15. Evt. 

• Angående passageransvar 

Mogens har udsendt et dokument fra forsikringsfirmaet, hvilket beskriver reglerne om dette.  

 


