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Afbud: Christian Møller Nielsen (var med den sidste time) 
 
1. Kommentarer til dagsorden 
Sidste tilføjelser blev lavet på mødet 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 
Der mangler: 220, 221, 223, 227, 228. Printes og underskrives til næstemøde 

3. Formanden 
• Henvendelse fra PG Nord 

Vi forelægger det, for de øvrige brugere af pladsen, samt kommunen. Der kan evt. 
arrangeres et prøveforløb. Aktion: JBK 

• Nyt fra ”Historiegruppen” 
Udvalget holder møder med jævne mellemrum. Det er et stort arbejde, men der indsamles 
stille og roligt gamle historier og billeder. Alle der har noget at bidrage med, opfordres til at 
henvende sig til udvalget  

 
4. Økonomi 

• Finansiering af Discus 2c FES 
Klubben låner det resterende beløb. Lånet indfries efter salg af Acro. 

 
5. Materiel jord/fly 

• Status for ny Discus? 
Flyet er blevet prøvefløjet i indeværende uge. JBK afhenter fredag d. 21/9 2018 

• Status for salg af trailere? 
Nordjyske er interesseret i den gule trailer fra LS4. 
Duo trailer har haft en henvendelse fra Tyskland, men salget blev sat på hold, da Aarhus 
svæveflyverklub indikerede at de vil købe den til prisen. Aarhus her efterfølgende afgivet 
bud, der ligger væsentlig lavere end den pris vi har forlangt. Afventer udfald 

• Status for salg af Acro? 
Annoncen var røget af Segelflug.de. TNN har genopslået den. Vi skal måske revidere 
prisen  

• Dimona motor? 
Vi vil undersøge om der er en brugt turbo på markedet. Derudover skal der undersøges 
forskellige modeller for udskiftning til en ny/nulstillet motor. Aktion Ole og NDV 
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• Arcusmotor 
Motoren skal renoveres. Da der har været en del lignende tilfælde på andre motorer, 
kontakter Henrik Holm Solo, for at undersøge muligheden for kulance.   

• Wirehenter – status? 
Vi vil holde den kørende så længe som muligt, så længe det er den type reparationer (ny 
generator).  

• Kandidater til materielkontrollantkursus 
DSVU mener ikke, der er nok tilslutning til at de vil starte et kursus 01/2019 som planlagt. 
Vi har ikke umiddelbart andre kandidater end Henrik Holm. Klubben gør behovet klart over 
for unionen. Aktion: NDV 

• Materielorganisation 
Der har været afholdt møde i materielkontrollantgubben. Organisationen er revideret, og 
der er udpeget flyfaddere og medlemmer til alle fly. 
 
6. Flyvning 

• Føring af startliste 
Disciplinen omkring føring af startlisten er for dårlig. Der skal udpeges en radiomand til 
dagens flyvninger, der har ansvaret for at listen bliver ført. Hvis radioen overdrages er det 
den nye radiomand, der har ansvaret for at listen føres. Er der tvivl om landingstidspunkt, 
checkes der med LX loggen, eller Ktrax 
https://ktrax.kisstech.ch/logbook/?id=EKVH&tz=2&day=2018-09-
23&units=metric&shorthand=true&showtype=true&fstatus=all&ftype=all&disp=cs&showcre
w=true. Link oprettes på Ipad desktop 

 
7. Bygninger 

• Status på renovering af hangar 
Det ser ud til at der er skiftet tagplader. JBK checker med Jan Flindt 

• Gulvbelægning i det nye værksted. 
Der undersøges, hvad der skal til for at lave en støbt belægning. Aktion:NDV 

 
8. Ansøgninger 

Ingen ansøgninger 

 

 

https://ktrax.kisstech.ch/logbook/?id=EKVH&tz=2&day=2018-09-23&units=metric&shorthand=true&showtype=true&fstatus=all&ftype=all&disp=cs&showcrew=true.
https://ktrax.kisstech.ch/logbook/?id=EKVH&tz=2&day=2018-09-23&units=metric&shorthand=true&showtype=true&fstatus=all&ftype=all&disp=cs&showcrew=true.
https://ktrax.kisstech.ch/logbook/?id=EKVH&tz=2&day=2018-09-23&units=metric&shorthand=true&showtype=true&fstatus=all&ftype=all&disp=cs&showcrew=true.
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9. Medlemmer 

Nye medlemmer til godkendelse 

#233, Helge Hald, Nyt Aktiv 2 medlem (per 1/1-2019) 

Medlemsantal 

Aktiv 1: 41 (-2: John Jensen, Michael Lygum Olesen) 

Aktiv 1 Junior: 12 (-1: Magnus Rothman) 

Aktiv 2: 5 

Aktiv 2 Junior: 0 

Aktiv 3: 21 (+1: John Jensen) 
 

 
10. Instruktørerne 

• Ny Flyvechef 
Ole Borup stopper som flyvechef. Bestyrelsen har en kandidat til opgaven. 
 
11. PR 

• Facebook opdateringer 
Sidsel (Karl Kristians kæreste), har tilbudt at hjælpe os med at udnytte Facebook optimalt 
som PR platform. 
 
12. Arrangementer 

• Standerstrygning og landingskonkurrence 27/10 2018.  
• Det er planen at arrangere nogen klubaftner i løbet af vinteren, både af social og 

uddannelsesmæssig karakter.  
 
13. Offentlige myndigheder 
 

• Fældning af træer 
Kommunen er i gang med at pleje området. 

• Brugermøde torsdag 20/9 kl. 17.00 
Mogens deltager fra klubben. 
 
14. Næste møde(r) 
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• 8. oktober 
• 5. november 

 
15. Evt. 

 


