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Afbud : ingen 

 
1. Kommentarer til dagsorden 
Udført 
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 
Udført 
3. Formanden 

- Acro status – Fyn har solgt deres, er det en overvejelse?  
Højderoret er færdigt og ligger klar ved Danglide. Der er fundet en problematik ved 

siderorswirene, der går lidt for stramt. Nils De Vos tager flyveren med til Danglide og kigger 

i samarbejde med Morten på sideroret. Vi venter med at sælge den…  
- DGDA, skal vi placere flyslæbene på et andet tidspunkt end spilstarterne?  

Vi vil forsøge at ændre det således at vi køre spilstarter en mulig lørdag og dernæst, kører 

flyslæbsgæsterne om søndagen, således at vi ikke har begge startmetoder samme dag.   
- NJFK har 50 års jubilæum i weekenden!  

Vi vil aflevere et kort og en god flaske whisky.  
 

4. Økonomi 

Alles klapt 😊😊  

5. Materiel jord/fly 
- Flere nåle til splejsning af ”tøjsnoren” 

Vi hører Henrik Holm, hvor mange vi egentligt ligger inde med, og vurdere så om vi skal 

have købt flere.  

6. Flyvning 
- Fremtidig organisation af DGDA flyvninger 

Vi vil have fundet nogle der vil organisere, være ”DGDA leder”, på pladsen når vi har besøg 

af gæsterne. I fremtiden vil det være Formanden der er kontaktperson for DGDA gæsterne. 

Vi spørger på chatten om der er nogle der har lyst til at være tovholdere på disse datoer.  

7. Bygninger 
- Tagplader til hundehusende  

Michael Rønaa’s far har nogle nye tagplader, som han gerne vil levere til klubben, til evt. 

renovation af tagene på hundehusende.  
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8. Ansøgninger 

− Ansøgning fra Thomas Nymark om lån af Duo Discus til Tjekkiet fra 19/07 til 29/07 
2017 
Ok fra bestyrelsen. Samtidig et ok for at købe et regncover til Duo Discus’en til en værdi af 

750 euro. 
9. Medlemmer 

• Bjarne Jensen, TMG elev til godkendelse #689 
Godkendt.  

• Arne Gertsen som spilfører  
Vi henvender os til unionen for at høre, hvordan vi nemmest kan få Arne til at blive spilføre.  

− Robert Kovacs nyt medlem 
Godkendt 

10. Instruktørerne 
- De-briefing, hvor blev de af?  

Vi får spredt budskabet om at vi skal til at have de-briefing efter endt flyvedag, således at vi 

på sigt, kan hjælpe hinanden på pladsen og i luften.  

11. PR 
- Fremlæggelse af Facebook kampagne/faktura. Hvad har vi brugt og hvad har vi fået 

for det?  
Udført  

- Valg af administratorer til Facebooksiden  
Jens Kjeldsen  

- Status på den nye hjemmeside 
Den skulle være klar i denne uge. Vi vender tilbage når vi høre mere fra udvikleren.  

 
12. Arrangementer 

- Næste åbent hus, evt. ny skiltning?  
D. 19-08-2017 er der åbent hus og Fly-in på EKVH. Almindelig skoling er aflyst på den dag, 

da vi vil fokusere 100% på nye medlemmer. Vi har valgt at lave et nyt skilt, som kommer op 

i forbindelse med åbent hus. Vi forhører først bilforhandleren ud til vejen om vi kan få lov til 

at opsætte det hos ham. Ydermere for vi lavet nogle nye skilte som viser ned til klubhuset, 

når der kommer besøgende.  
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13. Offentlige myndigheder 
IAB 
14. Næste møde(r) 
d. 05-07-2017  
d. 08-08-2017 
15. Evt. 

- Mentor ordning for vores elever  
Vi forsøger at lave en ny mentorordning, hvor Michael Rønaa er ansvarlig for kontakten til 

eleverne. Herved skal vi sørge for at der bliver taget hånd om vores elever fra første dag de 

kommer til dagen hvor de får deres certifikat. Samtidig får eleverne en kontaktperson de kan gå 

til.  


