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Afbud:  

1. Kommentarer til dagsorden 

IAB 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

Udsat 

3. Formanden 

• Konstituering 

Næstformand: Christian Møller Nielsen 

Kasserer: Mogens Beltoft 

Sekretær: Ole Lindschouw 

Materiel: Nils de Vos 

• Opdatering af hjemmeside 

Driftschefer 

Nuværende vicevært (Niels Jørgensen) 

Vi spørger Bo og Åge om de vil overtage (JBK) 

PR (Daniel) flere? 

 

Hans Erik Tjellum (ikke materielkontrollant længere) 

 

Fagspecialister: 

- flyinstrumenter: Stefan Pielmeier 

- navigationsudstyr og loggere: Hans Erik Tjelum (SLETTES) 

- radioer, el og batterier: Kaj Olesen 

- motorer: Nils de Vos, Finn Hebsgaard og Ole Lindschouw 
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- glasfiber: Nils de Vos og Stefan Pielmeier 

- træ og lærred: Hans Bo Poulsen 

• Fælles ”opbevaringsted” for interne filer 

Vi lægger fremover filer ud på filer.aviator.dk 

• Databehandleraftale DGDA 

Jens BK får den underskrevet 

• Indrapportering til Flyvepladschefen ved f.eks. ødelagte banelamper? 

JBK skriver på Chat 
Procedure i startvogn 
Dagens instruktør/svæveflyveleder er sørger for det (mail til Jan Flindt) 

 
• Status for renovering af hangaren (Vesthimmerlands Kommune) 

Bygningsafdelingen har indhentet pris på samlet ca. 350.000 kr. for istandsættelse af 
klimaskærmen – nyt tag samt beklædning på porte og ydervægge. Når tilbuddet er vurderet, vil de 
nuværende huller i taget som minimum blive repareret. 
 

4. Økonomi 

• Vi skal have prisen for de tre nye fly spredt lidt ud på nedenstående konti, så ikke hele 

flyets værdi står på en konto. 

Konto 9646 - D-KFMW, Arcus M - 1.491.538 

Konto 9648 - OY-TXA, LS4 - 151441,10 (mangler slutbetaling: €5.000 samt slutbetaling 3000h 

eftersyn: €750) 

Konto 9650 - OY-XSU, Discus CS - 225.000 

• Noget af ovenstående værdi spredes på nedenstående konti: 

Konto 9631 - Arcus M motor - 0 

Konto 9666 - Transportvogne - 40.766,34 

Konto 9671 - Radioudstyr - 4.203,28 

Konto 9676 - Faldskærme - 11.163,40 
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Konto 9681 - GPS-udstyr - 3.190,30 

Konto 9685 - Instrumenter - 52.646,91 

Ovenstående udsat til et senere tidspunkt 

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

Instrumenter til Dimona (Nils og Ole) 

• Køb af faldskærme? (Fonde?) 

Vi beder Fundraiserne om at lave en ansøgning på faldskærme (2 stk 30.000 kr) 

• Køb af håndteringsudstyr? (Fondsmidler fra Spar Nord) 

Vi har fået 10.000 kr fra Spar Nord Fonden til indkøb af håndteringsudstyr. 

Vi går efter at købe en hydraulisk hund, en elektrisk vingebuk og vingehjul trækstænger (i alt 

20.000 til 25.000 kr (Ole L tager kontakt til Thomas Nymark og Henrik Holm som har kigget på det) 

5. Materiel jord/fly 

• Forsikring af Discus og LS-4 (er vi enige om forsikringsbeløbene?) 

OK 

• Omregistrering af LS-4 (hvem gør hvad?) 

Jens BK havde kontaktet Mads Leth inden mødet tirsdag, men havde ikke fået svar 

Jens BK rykker – kontakter Erik Nørskov om han vil være tovholder fra AVIATOR 

• Status for salg af trailere 

LS-4 traileren er solgt for 35.000 

LS-6 traileren er solgt for 37.500 

Vi sætter Duo trailer på segeflug.de til 12.500 EUR 

• Status for køb af fly! 

Sidste fly (LS-4) hjem på fredag 

• Køb af "det 4. fly"? 
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Bestyrelsen havde en længere snak om de mange input der er kommet det sidste halve år, og kom 

frem til at vi bør købe et nyt fly med FES. 

Beslutning: 

Købe option på Discus 2c FES til 16.000 EUR (der er ca. 2 års leveringstid) 

Sælge Acro: 70.000 Eur inkl trailer (vi beder Thomas Nymark om at sætte den på Segelflug.de) 

Vi spørger Lis Arneberg, DSvU og Herning om de er interesseret i at købe Acro’en  

6. Flyvning 

Det går godt, vi har haft en enkelt hændelse med ASK som ramte en lampe. 

Meldt ind til Havarikommisionen . de nedgradrede den til en hændelse. 

7. Bygninger 

• Ny grill? 

Er købt  

• Borde/bænke sæt.  

Vi får renoveret vore nuværende borde/bænke sæt – ca. 2500 kr Christian tager aktion sammen 

med Bo 

 Event Shelter (lille pavilion til brug ved åbent hus olign.) - Christian køber  

• Sikring (Alarm, video osv.) 

Vi har fået tilbud fra RIEL og Finn H. 

Stefan sendte helt tilbage i november et forslag, jeg har bedt om et prisoverslag 

Thomas N. har lovet et tilbud fra Sanistål, ikke modtaget endnu 

Vi beder Finn H. om flere oplysninger om video 

Christian får købt skilte 

8. Ansøgninger 

IAB 
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9. Medlemmer 

Minik Dam Frank #595 

Jørgen Korsgaard har spurgt om muligheden for at få 3 måneders medlemskab. Vi meddeler ham 

at han kan blive gæstemedlem på de betingelser der fremgår af vores Takstblad. 

10. Instruktørerne 

Klubtræner (herunder ideen om "skolingsdage" / "træningsdage") hvad er status? 

Instruktørerne var ikke begejstret for ideen, bestyrelsen er stadig af den opfattelse at vi er nødt til 

det! 

Vi tager en snak med Lars Brodersen når han vender tilbage til Danmark, for at komme videre. 

11. PR 

Status ny hjemmeside? 

Der arbejdes på sagen 

12. Arrangementer 

Åbent hus den den 26. maj  

13. Offentlige myndigheder 

Vedligeholdelse af hangar (behandlet under punkt 3 ”Formanden” 

14. Næste møde(r) 

8. maj 19.00 i klubhuset 

15. Evt. 

Persondatafororningen 

 


