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Afbud: Nils de Vos 
1. Kommentarer til dagsorden 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

Udsat til næste møde 

3. Formanden 

• Ny Samarbejdsaftale DGDA 
Tilpasset den nye persondataforordningslov 
 

• DGDA flyvninger i september 
Der bliver en del restantflyvning, grundet dårlig vejr i august. Baseret på 
tidligere erfaring, skal der være mere fokus på af have en bemanding på 
plads, før hver event. 
 

• Landing over fly 
Bestyrelsens input, Landing over andre fly, er sidste udvej. Hvis det ikke kan 
undgås, skal det være i stor højde over det parkerede fly (50’). 
 

• Evaluering af sommerlejr 
Der bør være mere struktureret afvikling, evt. udpege en markleder. Måske 
udvikle på eleverne, ved at udpege en af dem.  
 Det bør tilstræbes, at der er to instruktører ti rådighed, samtidig skal det 
tilsikres at der er skolefly til rådighed, så eleverne har prioritet i forhold til 
øvrige aktiviteter. Vi bør overveje om vi skal undgå, at ligge samme tid som 
SAC på Arnborg, så der er mulighed for at deltage i begge aktiviteter  

 
4. Økonomi 

 
Nye medlemmer til godkendelse: 
#700, Casper Kronborg Svejstrup, Nyt Aktiv 1 Junior medlem 
#701, Axel Øris Andersen, Nyt Aktiv 1 Junior medlem 
#702, Jette Wæring Holm Kristensen, Nyt Passiv (ikke flyvende) medlem 
#703, Magnus Hald jensen, Nyt Aktiv 1 Junior medlem 
#704, Simon Morville Christiansen, Nyt Aktiv 1 medlem 
Alle godkendt uden bemærkninger 
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• Finansiering af Discus 2c FES 

Idet leveringen af Discus er fremskyndet, er det ikke sikker at vi når at få 
solgt ACRO, hvilket giver en mangel på ca. 500.000kr. Der undersøges 
forskellige modeller for finansiering af det manglende beløb. 
 

 
5. Materiel jord/fly 

• Instrumentpolitik? 
Der skal laves en opfølgning på vores strategi, der indbefatter de nye fly, 
samt skoleflyet og Puchacz. Der nedsættes et udvalg: Aktion JBK 
 

• Status for ny Discus? 
Forventet levering, sidst i september. 
 

• Omregistrering af LS-4 – status? 
Papirerne ligger i TBBST til godkendelse (sammen med afregistrering af K6) 
 

• Status for salg af trailere? 
Punktet fortsætter til næste møde 
 

• Status for salg af Acro? 
Annoncen er forsvundet på Segelflug.de. Vi skal have have den genoprettet, 
samt evalueret prisen. Aktion TNN 

• Materielkontrollanterne holder et møde om fordeling af de tekniske ansvarsområder 
 

6. Flyvning 

• Det har været en usædvanlig god sæson. Der er blevet fløjet meget, såvel stræk- 
som skoleflyvning. 
 

 



AVIATOR              Forhandlingsprotokol (referat) Dokument nr. 228 
Aalborg svæveflyveklub 

 
Bestyrelsesmøde 
Tid: Mandag d. 13. august 2018 kl. 19:00 
Sted: Klubhuset, EKVH 
 

Page 3 of 4 
 

 
7. Bygninger 

• Status på renovering af hangar 
Der mangler stadig udskiftning af tagplader. Vi tager kontakt til Jan Flindt. 
Aktion: JBK 
 

• El forbrug i små hytter 
De små lejede hytter bliver ikke afregnet for strøm. Der er meget stor forskel 
på forbruget i hytterne. Bestyrelsen har besluttet, at lejerne afregnes for 
strøm, fra 1. jan. 2019 
 

• Renoveringen af hytterne er færdig. Bo har lagt at kæmpe arbejde, der har været 
begrænset deltagelse fra lejerne. De resterende opgave, er beskrevet på chatten, 
hvilket påhviler lejerne at have udført inden 1/10 2018. Der bliver sendt en mail til 
lejerne. Aktion: Mogens 

 
8. Ansøgninger 

• Henrik Weper vil gerne på strækflyvningskursus, og ønsker at låne Junior. 
Bestyrelsen afventer en ansøgning.  

 
9. Medlemmer 

• Magnus Rothmann ønsker at være passiv medlem. Bestyrelsen har godkendt et 
passivt medlemskab fra 1/9 2018.  
  

10. Instruktørerne 

• Ny struktur for skoling og træning 
Lars Brodersen har lavet et oplæg til en opdatering af skolingsforløbet. 
Oplægget vendes på næste instruktørmøde. Der afholdes medlemsmøde om 
udfaldet på medlemsmøde sidst i August.   

11. PR 

• Facebook opdateringer 
Vi råder over en PR Facebookside i klubben. Vi skal have lagt en strategi for 
anvendelsen for 2019.  
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12. Arrangementer 

• Fly-In Blokhus 

Vi deltager med static display på stranden. Vi afventer tilbagemelding fra 

arrangørerne. Aktion: Mogens 

13. Offentlige myndigheder 

• Fældning af træer 
Der afholdes møde mellem klubben og kommunen 16/8 for at afklare 
forløbet. Aktion: JBK  

 
14. Næste møde(r) 17/9 2018, 8/10 2018 

 
15. Evt. 

Ingen indlæg 


