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Afbud: Michael 

 

1. Kommentarer til dagsorden 

IAB 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

Udsat 

3. Formanden 

Generalforsamling 

• Beretningen 

Tilføje medlemudviklingen (tal) + uddybe flykøbsdetaljer 

• Hvem er på valg/modtager valg? 

Mogens er villig til genvalg, Michael genopstiller ikke. 

Jens spørger om Ole Lindschouw vil stille op.  

• Fundraisergruppen 

Ansøgninger er under udarbejdelse 

Ide om hangarprojekt, evt. præsentere det til generalforsamlingen 

• Sikring/adgangskontrol - hvad gør vi? 

Vi afventer tilbud fra Hebsgaard og Sanistål 

• Ny medlemskategori (Ikke Flyvende medlemmer) (forslag til generalforsamlingen) 

Forslag rettet til. 

• Håndtering af persondata 

Mogens kigger på det 

• Pokaler? 
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Konkurrencepokalerne overgår til Klubtræneren 

Vi uddeler ”Godt gjort” og ”Instruktørpokalen” 

4. Økonomi 

Generalforsamling 

• Regnskab 

Gennemgik regnskab – rettede noterne til 

Opdaterede forventede investeringer i 2018 

• Budget 

Gennemgik budget 

• Forslag til Takstblad  

Tilføjede ny medlemskategori 

Hævede TMG Tachopris med 15% 

Hævede slæbetacho til 700 – 1000 – 1300 (samme som Arcus M) 

Hævede de små hytter til 2500 kr/år 

• Investeringer 2018 - er der noget vi skal sætte i værk? 

Vi venter til efter generalforsamling 

• Afskrivninger – emnet udsættes til et senere møde 

5. Materiel jord/fly 

• Instrumentstrategi, herunder fod/meter højdemålere? 

Overlades til Instruktørerne 

6. Flyvning 

IAB 
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7. Bygninger 

• Besøg af smed, tømrer og Jan Flindt tirsdag den 6/3 (forstærkning af den store hangar) 

Resultatet blev at håndværkerne ikke mente det var nødvendig med yderligere forstærkninger i 

tagkonstruktionen. Tømreren kommer med tilbud til kommunen om beklædning af siderne med 

stålplader, udskiftning af alle tagplader (så må vi se om kommunen har midlerne!)  

• Besøg af skorstensfejeren (skal han have en ny nøgle?) 

Han ringer og så sørger vi for at lukke ham ind 

• Vedligehold af udendørsarealer i 2018 

1. Vi skal vist have drøftet det med græsklipningen, hvem der er ansvarlig efter at Tzylle 

frasagde sig den tjans, eller skal vi overhovedet have en ansvarlig. Vi har været umådeligt 

heldige at medlemmerne har tid til at sidde 10 om ugen på den traktor i “græs højsæson”. 

Vi satser på fortsat hjælp fra medlemmer 

 

2. Der er nogle af klubbens faciliteter der godt kunne trænge til en lille hånd. Ting som 

bålplads, terrasse, terrasseborde o.lign. 

Vi skal have kigget på terassebordene – evt skifte sæder/”bordplader” 

Christian har talt med Carl Agner om at støbe ved døre 

8. Ansøgninger 

IAB 

9. Medlemmer 

• Juniorlejr 2018  

Michael har sendt: Daniel og Michael har snakket om at vi hjertens gerne vil deltage i årets 

juniorlejr, på Nordsjællands svæveflyveplads (Gørløse). Her tænker jeg at vi skal have SÅ 

mange af vores medlemmer, elever og s-piloter fra 25 år og nedefter med. Måske en mulighed 
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at fremlægge det for dem under en teoriundervisning her i foråret da største delen af vores 

unge medlemmer deltager i teorien i år?? En genial mulighed for at lave en lille udflugt! 

Bestyrelsen synes det lyder som en god ide – Michael tager aktion 

10. Instruktørerne 

• Klubtræner 

Vi skal nok have et par stykker mere på banen som klubtrænere 

• Oplæg fra Lars B og Nils 

Nils taler med Lars som tager den videre til instruktørerne 

11. PR 

Ny hjemmeside (forside) – oplæg fra Daniel 

Ny forside, nuværende sider fortsætter som medlem.aviator.dk 

OK – Mogens koordinerer det 

Facebook sættes i gang igen 

DDGA – JBK starter det op 

12. Arrangementer 

Generalforsamling 

13. Offentlige myndigheder 

Brugermøde torsdag den 22/3 

14. Næste møde(r) 

Tirsdag den 10. april 

15. Evt. 

Revision torsdag den 8/3 

Uli vil gerne kigge på bookingsystem til Arcus 

 

Referent Jens BK 


