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Afbud: NDV, Christian 
 
1. Kommentarer til dagsorden 
Dr var enkelte tilføjelser, der blev indført i dagsordenen på stedet. 
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 
Udsættes til næste møde, hvor hele bestyrelsen er samlet 
3. Formanden 

• Indrapportering til Flyvepladschefen ved f.eks. ødelagte banelamper? 
Uafklaret, punktet fortsætter. Aktion JBK 

• Persondataforordningen (jeg mener som minimum vi skal have lavet en 
Privatlivspolitik der offentliggøres for medlemmerne - se vedlagte udkast fra 
DGI/DIF) 
Der er en udfordring i forhold til medlemmer under 15, hvor vi håndterer CPR.  
Jens indhenter information fra Svævethy, der har tilpasset DGI/DIF skabelon til 
Svæveflyveklub.  

• Status for salg af trailere 
Der udestår salg af Duo trailer. Den sættes til salg på Segelflug.de. Aktion JBK 

• Status for køb og salg af fly! 
Der er indbetalt indskud på Discus FES på 16000€ leveringstid ca. 2år. (der er efter 
mødet nye informationer, rundsendt på Aviator chat)  
ACRO og trailer sættes til salg på Segelflug.de til 70.000€. Aktion TNN via JBK  

• Simulator/ computer - skal vi sætte skub i projektet til vinter? 
Såfremt der kommer en afklaring på krav til godkendt sim, og DSVU kommer med 
godkendte normer, vil vi sætte gang i projektet til efteråret. 

• Passiv medlems ret til flyvninger 
Som udgangspunkt er en passiv medlemsstar en kort spilstart. Der bliver formuleret 
regler på området næste gang takstbladet bliver opdateret. 

 
4. Økonomi  
Ingen bemærkninger 

• Fondsansøgninger - hvad ønsker vi at få søgt penge til? (forespørgsel fra 
Fundraiser gruppen) 
Punktet fortsætter til næste møde, hvor hele bestyrelsen er samlet. 
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5. Materiel jord/fly 

• Omregistrering af LS-4 – status?  
Afventer TBBST 

• Instrumenter til Dimona? 
Punktet fortsætter. Der indhentes oplysninger ved andre Dimona brugere. Aktion 
NDV, Ole  

• Ny motor til Dimona – status? 
Der er indhentet tilbud på ny motor ved Frantz: 

• fabriksny   34.281,52€ 
• Ombytningsmotor  27.425,93 foruden 3.500€ i depositum 
• Renovering   25.711,14 
Der indhentes tilbud på ekstern værkstedsudskiftning af motor. Aktion NDV, Ole 

• Variometre i Puchacz (henvendelse fra Stefan) 
Der budgetteres med en løsning i sæsonen 2019. Indtil da fortsætter vi med det 
mekaniske variometer, mens vi overvejer andre løsninger. 

• Telefon i startvognen? 
Aktion Mogens 

• Køb af håndteringsudstyr? (Fondsmidler fra Spar Nord) 
Der er indhentet priser på de forskellige produkter, det er besluttet at indkøbe IMI. 
Den skal kunne håndtere en Arcus, men også gerne ensædet fly. 

• Spilfaldskærme (de små vi købte), skal de bruges eller sælges? 
Vi taler med TNN om at sætte dem til salg. Aktion ? 

• Headset Arcus 
Der indkøbes to Daved Clarke headset. Aktion Ole 

• Radiodisplay Arcus er meget svagt 
Vi taler med Stefan om en løsning. Aktion Ole 

• Nattøj symaskine 
Jonna vil fortsat gerne støtte os i fremstilling og vedligeholdelse af overtræk til vores 
fly. Men da det er hårdt ved hendes symaskine indkøber klubben en maskine til 
formålet. Forventet udgift, 2000-2500kr. Aktion Lars Brodersen via JBK 

6. Flyvning 
• Status for brug af Arcus 

Omskolingen er i gang. Det er indtil videre en stor succes. Der udestår et system, 
der kan håndtere afregningen. Aktion MB og Henrik Holm 

• Lodtrækning af fly på flyvedage, hvordan håndterer vi det (se vedlagte forslag fra 
Jens Ehlers) 
Vi afventer instruktørgruppens kommentarer til forslaget 
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• Indtastning af data i startcomputer (hvad skal startstedet indtaste?) 

Startstedet indtaster udelukkende spilstarter. Flyslæb og SLG selvstart har selv 
ansvaret for at indtaste i startcomputeren. Alle starter, undtagen TMG, skal føres i 
computeren. Kun spilstarter og SLG starter indrapporteres til kommunen. Arcus og 
Dimona kører på årskort.  

7. Bygninger 
• Renovering af borde/bænke sæt – status?  

Det bliver for dyrt at renovere de eksisterende borde og bænke. Der afsættes 
7000kr til indkøb af nye sæt 2019 Aktion Christian 

• Køb af Event Shelter – status? 
Er købt, mangler at blive sat op Aktion Christian 

• Sikring (Alarm, video osv.) – status? 
Der undersøges, hvad prisen er på WWW videoovervågning, Finn Hebsgaard 
Aktion ?. 
Der indkøbes advarselsskilte.  Aktion Christian 

• Driftschef for bygninger ("Vicevært") - har vi fundet en afløser for Niels Jørgensen? 
Afventer JBK spørger Aage og Bo 

• Belysning udendørs klubhus 
Der bør installeres skumrings relæer på det udvendige lys omkring klubhuset. 
Forespørgsel til Finn Hebsgaard. Aktion Ole 

• Port i vognhanger 
Erik Nørskov og Zylle arbejder på en løsning. Punktet fortsætter 

• Diesel tank 
Der undersøges forskellige løsninger, samt omkostninger. Aktion ? 

8. Ansøgninger 
IAB 
9. Medlemmer 
Maxi Pielmeier 696, Godkendt 
 
10. Instruktørerne 
Poul Guldbæk, er blevet uddannet til FI 
Arcus instruktørerne, er i gang med at udveksle erfaringer og optimere omskoling og 
statuskrav. 
11. PR 
Status ny hjemmeside? 
Den kører, ingen bemærkninger. 
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12. Arrangementer 
Åbent hus i maj – hvem gør hvad? 
åben hus EKVH 26/5 JBK skriver på chat efter hjælpere. 
Åben hus EKYT 10/6 Lis flyver display. Arcus kommer på Static display. Vi har 
displayområde sammen med Motorflyve- Og faldskærmsklubben.  POC JBK 
 
13. Offentlige myndigheder 

• Indberetning af flyvninger til kommunen (nyt automatisk system som Mogens har 
udviklet) Jeg mener vi har brug for en principiel diskussion om hvad der indberettes 
fremover (klubfly/private fly, Dimona osv.) 
Se punkt 6, sidste punkt 

14. Næste møde(r) Mandag 4/6 kl 19:00 AAS klubhus 
15. Evt. 


