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Afbud: Nils de Vos 

 

1. Kommentarer til dagsorden 
Ingen kommentarer 

 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger 

 

3. Formanden 

• Databehandleraftale mellem AVIATOR og DSVU 

VI forventer at godtage DSVU’s oplæg, som det er præcenteret 

• Persondataforordningen - er vi på plads? 

Vi mener at være på plads. Svævethy har fået et system godkendt af en jurist, som vi har 

fået lov at bruge. Der skal dog stadig være stor fokus på håndtering af persondata. 

• Selvevalueringsskema DSVU - Flyvechefen har lavet et oplæg som vi skal have 

færdiggjort 

Skemaet er færdig, med enkelte undtagelser, som flyvechefen og formanden tager aktion 

på. 

• Deltagelse i indvielse af omfartsvej ved Aars søndag den 8. juli (landing med 

svævefly) 

Jan Flindt indhenter nødvendige tilladelser. Der er mest stemning for at bruge ASK eller 

Puchacz, Da det store vingefang på Arcus, kan konflikte med den bløde rabat på den nye 

vej. 
 

4. Økonomi 
• Fondsansøgninger - hvad ønsker vi at få søgt penge til? (forespørgsel fra 

Fundraiser gruppen) 

Uafklaret, punktet fortsætter 

• Spar Nord Fonden - har vi fået søgt tilskuddet til håndteringsudstyr hjem? 
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Uafklaret. Bestyrelsen forhører sig ved Poul Guldbæk. Aktion JBK 

• Regnskab 2018 06-17  

Vi har nået 61% af indtægterne og 50% udgifterne før renter og afskrivninger, hvilket giver 

et overskud før renter og afskrivninger på 191.926,- 

Vores kassekredit står p.t. på 29.296,69, disponibelt beløb er 100.000,- 

Vores foreningskonto står p.t. på 747.945,59 

 

Nye medlemmer til godkendelse 

#697, Lukas Skov Larsen, Nyt Aktiv 1 Junior medlem 

#698, Andreas Nordby Lomholdt, Nyt Aktiv 1 Junior medlem 

#699, Sebastian Emil Bloksgaard, Nyt Aktiv 1 Junior medlem 

 

Medlemsantal 

Aktiv 1: 43 

Aktiv 1 Junior: 10 

Aktiv 2: 5 

Aktiv 2 Junior: 0 

Aktiv 3: 20 

 

#607, Lis Arneberg, Skift til Aktiv 3 

#219, Ole Barnkob Kaas, Skift til Aktiv 1 

 

5. Materiel jord/fly 
• Instrumenter til Dimona – er der noget nyt? 

Ifølge type certifikat på Dimona, er der ikke krav om kursgyro eller kunstighorisont, Hvilket 

vil sige vi kan erstatte dem med udstyr som ikke er certificeret. Det giver os bedre 

mulighed for at finde et billigt alternativ, med Moving Map og Electronic Flight Instrument 

System (EFIS). Vi kan dog ikke erstatte motorinstrumenter, da de er en del at 

certificeringen. Vi fortsætter med at lede efter et produkt, der passer til vores brug.  
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Aktion Ole 

• Telefon i startvognen? 

Christian har talt med Jesper Mølback om et godt nummer, der er let at huske. Der 

indkøbes en DORO telefon. Aktion Christian 

 

• Status for ny Discus? 

Der er udvalgt Anti Collilssion Markings. Der er indgivet forslag instrumenter og Layout. Vi 

har takket ja til et tilbud om en trailer til en god pris (2000€ under ”nypris”). Den er et år 

gammel, den har været anvendt til at transportere nye fly fra fabrikken til 

prøveflyvningspladsen, i nærheden. 

• Omregistrering af LS-4 – status? 

Den har været lidt længe under vejs, men papirerne er nu på vej til TBBST. 

• Status for salg af trailere? 

Vi har nu kun Duo traileren samt den gule trailer, som vi fik leveret Ls4 i. TNN har en 

forbindelse i CZ der muligvis kan sætte en byttehandel i stand med en trailer, der kan 

rumme en  ASK21. Hvis det ikke bliver til noget, sætter vi den på Segelflug.de 

• Status for salg af Acro? 

Ingen henvendelser.  Vi skal måske overveje om prisen er den rigtige. 

• Instrumenter Puchacz (el-vario er ikke funktionsdygtig) – skal vi fastholde 

beslutningen om at vente med nyt instrument? 

Vi vil gerne have en løsning, men økonomien er ikke til to S80. Der vil blive overvejet en 

alternativ løsning. Indtil da kan vi flyve stræk mod Oudie 

• Salg af K6 

Den er bortgivet til en tysk klub der henter den mod at betale alle udgifter ved 

afregistrering. 

 

6. Flyvning 

• Ny model for fordeling af fly i weekender og helligdage er sat i værk. 

Den nye fordeling har sine fordele og ulemper, men det kræver pli og hensyn. Hvilket indtil 
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videre ikke har været et problem 

 

7. Bygninger 

• Videoovervågning (oplæg til Brugermøde for EKVH den 21. juni hvor det seneste 

tyveri fra REKA hangaren er sat på som punkt) 

JBK har spurgt Finn Hebsgaard om flere detaljer på hans tilbud om videoovervågning. Vi 

afventer. 

• Bo har sagt ja til at være bygningsansvarlig. 

 

8. Ansøgninger 
N/A 

 

9. Medlemmer 

• Indmeldelse af nye medlemmer fungerer ikke optimalt, der går for lang tid, eller det 

sker ikke!! 

Der findes en app på to af klubbens PC, der anvendes til at oprette nye medlemmer. Der 

skal laves oplysninger om brugen. Aktion Mogens 

 

10. Instruktørerne. 
Der skal laves en strategi, for at fastholde nye S piloter, og motivere erfarne S piloter. 

Aktion. Klubtræner Lars Brodersen.   
 
11. PR 

• Vi skal bruge Facebook mere aktivt 

Vi skal have password til Aviator Facebook siden fra Michael R. Aktion JBK 

 

12. Arrangementer 

• Skolingsugen uge 31  

Erik Nørskov har tilbudt at være instruktør hele ugen. Nils Jørgensen har tilbudt at passe 
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spillet. Der skal findes frivillige til at varte, når der ikke bliver fløjet. 

• Sommerfest 4/8 

Vi mangler frivillige til madlavning 

• Sct. Hans 

Ulli har taget initiativ, der indløber stadig tilmeldinger 

 

13. Offentlige myndigheder 
• Brugermøde på torsdag den 21. juni, hvem deltager fra AVIATOR 

Ole deltager 

 
 
14. Næste møde(r) 
Mandag 13/8 

Mandag 17/9 
 

15. Evt. 


