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Afbud : Ingen  

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

• Tekst til NEWS 
Der kommer snarest et sommer NEWS. Formanden vil skrive om de kommende 

arrangementer, som fremgår af referatet. Ydermere kommer der nogle punkter med fra 

flyvepladsmødet mht. brug og færden på flyvepladsen.   
• Nyt fra Flyvepladsmødet d. 22 Juni 

Formanden har lavet et referat der kan findes på hjemmesiden fra mødet.  

Flyvepladschefen har taget et kig på vores hangar og kunne se at den trængte til en mindre 

overhaling. Han vil arbejde frem mod dette, og vil efterfølgende kontakte os.   

4. Økonomi 
IAB 
5. Materiel jord/fly 

• 8.33MHz Radio  
Det fremgår af en skrivelse fra DsvU at der er sandsynlighed for at indførelse af 8.33 Mhz. 

radioer vil blive udskudt til 2023. Vi drøftde om vi skal have 8.33 radioer i de fly som vil blive 

brugt i udlandet (hvor kravet i nogle lande kommer før 2023), ingen endelig afklaring.  

6. Flyvning 
• DGDA flyvninger – status 

Vi har på nuværende tidspunkt ikke helt nok mandskab til DGDA flyvningerne. Vi vil prøve 

at informere medlemmerne, gennem forum, om at det både gavner gæsten og klubben.  

7. Bygninger 
IAB 
8. Ansøgninger 
IAB 
9. Medlemmer 

• Nyt medlem Magnus Rothmann #690 – Godkendt!  
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• Ny TMG-elev fra Aarhus. Navn endnu ukendt.  
 
10. Instruktørerne 
IAB 
11. PR 

• Facebook Kampagne  
Vi har fået flere besøgende men ikke så mange reaktioner på de enkelte opslag. Der 

kommer et nyt opslag på Facebook siden inden for den nærmeste fremtid.  

• Den nye hjemmeside  
Daniel har fremsendt et layout af den nye hjemmeside, hvilket ser rigtig godt ud. Michael og 

Christian vil holde et møde med webmaster, Lars Brodersen, og udvikleren af 

hjemmesiden, Daniel og drøfte den sidste finish af opsætningen.  

12. Arrangementer 
• Skolingsugen – Status?  

Vi har på nuværende tidspunkt to instruktører til at flyve med alle eleverne. Vi vil ydermere 

også kontakte Skrydstrup for at høre om vi kan låne 2g’en i ugen.  

• Sommerfesten - Status?  
Vi høre Thomas Nymark og Ole Borup om de kunne have lyst til at stå for denne aften.  

13. Offentlige myndigheder 
IAB 
14. Næste møde(r) 
d. 15-08-2017 
d. 12-09-2017 
15. Evt. 
IAB  
 
 
Mødet blev afsluttet i god ro og orden klokken 20:20  


