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Afbud: Ingen 
 
1. Kommentarer til dagsorden 
IAB 
 
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 
OK 
 
3. Formanden 
- Status på børneattester 
Udskudt til næste møde. 
 
- Hændelser med faldskærmsspringerne mht. dropzone. 
Formanden lægger hændelserne på chatten så de er synlige for alle. Dernæst kontakter 
formanden faldskærmsspringernes formand og prøver at finde en løsning. 
 
- Status på vinterens teoriundervisning 
Formanden har snakket med Torben Solberg og har fundet ud af at årets teoriundervisning 
bliver afholdt i Aviators klubhus. Undervisere og elever er endnu ikke fastlagte. 
 
4. Økonomi 
- Takstbladet 
Vi sætter en opdateret udgave af takstregulativet på hjemmesiden. 
 
- Flyforsikringer 
Vi vil på et senere møde sørge for at vores flyforsikringer bliver opdateret. 
 
5. Materiel jord/fly 
- Skal vi købe nyt fly til vinter? Der skal laves en strategi. 
Vi vil op til næste bestyrelsesmøde undersøge markedet for de forskellige fly, vi mener er 
aktuelle i den nærmeste fremtid. 
 
6. Flyvning 
Ingen anmærkninger 
 
7. Bygninger 
- Slagplan for hytterne. 
Michael tager fat i hytteejerne og prøver at finde en dato i fremtiden, hvor vi kan få skiftet  
tagpladerne på de to relevante hytter. Vi skifter tagpladerne først da dette er mest relevant,  
årstiden taget i betragtning. 
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- Besigtigelse af flyhangar 
Kommunen er underrettet om de skader der skal udbedres og vi afventer at de reparere. 
 
8. Ansøgninger 
IAB 
 
9. Medlemmer 
-  Medlemmer til godkendelse 
#694 Martin Fisker Jensen - Godkendt. 
 
- Ny mulig vicevært eller ansvarlig for at bestille benzin hjem. 
Vi kontakter Aage for at høre om vi kan få ham til at aflæse benzinstanden en gang hver 
anden uge, hvis ikke hver uge. 
 
10. Instruktørerne 
IAB 
 
11. PR 
IAB 
 
12. Arrangementer 
- DGDA flyvninger i 2018 
Vi vil prøve at finde noget statistik over DGDA flyvninger fra i år og dernæst tage en 
endeligt beslutning om hvorvidt vi vil gøre det igen næste år. 
 
- Afslutningsfest d. 28-10-2017 
Vi høre omkring i klubkredsen om der er nogle der har lyst til at være tovholder for 
årets afslutningsfest. 
 
13. Offentlige myndigheder 
IAB 
 
14. Næste møder 
 07-11-2017 
12-12-2017 Ved Nils De Vos i Hadsund 
 
15. Evt. 
IAB 


