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Afbud: Christian Møller Nielsen 
 

1. Kommentarer til dagsorden 
 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder. 

Der mangler referat nummer 220, januar 2018 JBK leder 
  

3. Formanden 

 Henvendelse fra PG Nord 

Mogens har vendt det på brugermøde. Der er lidt skepsis fra faldskærmsklubben og 

AAS. PG nord bliver inviteret til næste brugermøde EKVH. Aktion JBK   

 Henvendelse fra DSVU om dokumentation af bestyrelsens sammensætning  

Regneark udfyldes og sendes til Unionen. Aktion Ole 

 Workshop om skolesamarbejde. 

Vi deltager ikke, da vi ikke regner med at få tilstrækkelig udbytte, idet det ikke er vores 

målgruppe.  
 

4. Økonomi 

 Finansiering af kommende fly 

JBK gennemgik forskellig modeller, herunder interessante leasingmodeller. 

 Indtægt på 87.000 for salg af Duo trailer  
 

5. Materiel jord/fly 

 Vintervedligehold? 

Der er lavet en plan for vintervedligehold. Alle medlemmer er kommet i spil. Der er 

indkaldt til møde 3. november, med alle flyfaddere og materielkontrollanter, hvor 

papirarbejde og vedligeholdelsesmanualer bliver gennemgået. Øvrige medlemmer er 

velkomne til at deltage.   

 Instrumentpolitik? 

Der nedsættes et udvalg (TNN Stefan) Aktion Ole 

 Status for ny Discus? 

Den er nu flyvende.  

 Status for salg af trailere? 

Duo trailer er solgt til Aarhus. Vi venter stadig på salg af den gule LS4 trailer 

 Status på det gamle spil? 

Der skal laves et overslag på at gøre spillet køreklar, med salg for øje. Aktion NDV 

 Sikring af de trailer der står ude 

Der overvejes en løsning, hvor der støbes et rør i jorden, med en kugle på toppen, hvor 

traileren kan kobles på og låses. 
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 Status for salg af Acro? 

Fortsat til salg på Segelflug.de. Vi er tålmodige, overvejer prisen til foråret.  

 Motor Dimona? 

Der er skaffet reservedele. Vi forventer de sidste dele leveret først i november. Flyet 

bør være klar kort efter. Der skal laves en plan for udskiftning af motoren. 

 Motor Arcus 

Motoren ligger hos Solo, der ikke har haft tid til at kigge på den. Vi afventer deres 

udspil i forhold til vores forespørgsel om kulance.  

 GPS Tracker i flyene? 

Der skal monteres GPS Tracker i vores fly.  

 

6. Flyvning 

Der bliver fløjet en del selvom vi er sidst på sæsonen. Der er senest gennemført B-6 

udelanding, diverse omskolinger af både nye og erfsrne S-piloter. Vi har fået den nye 

Discus FES på vingerne.  

 

7. Bygninger 

 Videoovervågning af bygninger og forplads. 

Det er besluttet at der skal monteres alarmer på området. Vi agter at benytte os af et af de 

tilbud, der blev afgivet efter tyveriet. Tilbuddet kombineres med tilbud om opsætning af 

webkameraer og optager, med mulighed for transmission via internettet.  

 

8. Ansøgninger 

 Klubtur til Tyskland 

Uli har tilbudt at arrangere en klubtur til Tyskland. To til tre Instruktører, skolefly samt et 

eller to strækfly tager til en plads i Tyskland for intensiv træning i nye omgivelser. 

Bestyrelsen bakker op om forslaget. 

 

9. Medlemmer 

 Johannes Bagger, Medlemsnummer 705 

 

10. Instruktørerne 

 Ny struktur for skoling og træning 

Forventes skudt i gang efter den forestående udnævnelse af ny flyvechef. 
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11. PR 

 Facebook opdateringer 

Punktet fortsætter  

 

12. Arrangementer 

 Standerstrygningsfest 

27/10 Vi efterlyser tovholdere på chatten Aktion JBK 

 Arrangementsliste vinteren 2018/19 

Vi forventer afholdelse af fire arrangementer i vinterperioden et om måneden. Det er ikke 

besluttet, hvilke emner der skal vendes. Dog er instrumenter herunder navigation en sikker 

kandidat. 

 Tidspunkt for generalforsamling 

16/3 2019 

 Tidspunkt for standerhejsning 2019 

30/3 2019 

 Nytårskur 

19/1 2019 

 Teori 

Det er ikke besluttet hvornår vi starter. Vi forhører os om Torben Solbjerg atter vil være 

tovholder.  

 

13. Offentlige myndigheder 

  IAB 

 

14. Næste møde(r) 5/11 og 3/12, 2018 

 

15. Evt. 

Ingen indlæg 


