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Afbud: Ole Lindschouw (med på telefon) 
 

1. Kommentarer til dagsorden 

IAB 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

Udsat 

3. Formanden 

Carl Agner afløser Aage Dollerup som Baneinspektør (Aktion Jens BK) 

4. Økonomi 

Regnskab per 4/11. 

Vi har nået 104% af indtægterne og 95% udgifterne før renter og afskrivninger, hvilket giver et 

overskud før renter og afskrivninger på 259.219,- 

Vores kassekredit står p.t. på 191.277,69, disponibelt beløb er 100.000,- 

Vores foreningskonto står p.t. på 20.195,85 

 

Vi har modtaget 45.000 kr fra DGI til indkøb af faldskærme (penge søgt af vore ”Fundraisere”) 

 

5. Materiel jord/fly 

Status Dimona 

De sidste reservedele vedrørende problemerne med turbo, manifold m.m. er på vej. 

Bestyrelsen var enige om at vi skal skifte motoren i Dimonaen i vinteren 2019/20 

Status Arcus 

Henrik Holm har været i kontakt med Binder, og har skrevet dette i en mail til bestyrelsen i dag: 

”Så lykkedes det at få fat I Wolfgang Emmerich hos SOLO 
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De er kommet så langt med motoren, at de skal have monteret i prøvestand og prøvekørt denne 

uge. 

De vil herefter sende motoren til Binder Flugmotoren, så den kan blive monteret i sin pylon igen. 

Wolfgang sagde at der bliver tale om rabat på opgaven, da de mener fejlen skyldes et for stort 

tændtryk, især i kølig luft, og den fejl skulle nu være udbedret, da man 2016 ændrede på motorens 

software for at nedsætte tændtrykket. 

De testede overfladehårdheden på stempelpindene og den var inden for spec. 

Jeg vender tilbage så snart jeg ved mere.” 

2G 

Den flyver for lidt, i 2018 har den haft 27 starter på 5 dage. Bo synes det er mange kræfter der skal 

lægges i at vintervedligeholde den i forhold til det den flyver. 

Vi tager en snak med de to andre klubber, for at høre hvad de siger, og spørger her i vinter vore 

egne medlemmer. 

Hvis der ikke er interesse nok, er det måske tiden at den kommer til DASK? 

ASK 21 

Vi rammer ”6000 timers” eftersynet til næste vinter (det ligger faktisk allerede ved 58xx timer, da 

3000 timers eftersynet blev rykket frem, og det kommede eftersyn ligger 3000 timer senere. 

Vi skal have taget en beslutning om hvad vi vil (hvor meget vi vil!), og have booket tid til det inden 

alt for længe. 

Vi kontakter de klubber der har fået lavet eftersyn på deres ASK21’ere de sidste par år for at høre 

deres erfaringer (Kolding, Billund, Skrydstrup mfl.) 

Acro 

Finnerne er stadig interesserede, vi har fået en henvendelse fra Tyskland, de vil maks. give 60.000 

EUR 
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Indkøb af nye faldskærme (efter vi har modtaget de 45.000 kr fra DGI) 

Nils de Vos og Ole Lindschouw sætter gang i indkøbsprocessen 

 

6. Flyvning 

IAB 

7. Bygninger 

Gulvet i det nye værksted 

Nils har spurgt på muligheden for at få et flydelag på gulvet, det er firmaet ikke meget for (for tyndt 

lag). Et nyt 17 cm gulv vil koste 24.800 kr + moms (det forudsætter at vi hjælper – det giver en 

rabat på 2000 kr) 

Vi overvejer et nyt gulv i sommeren 2019 

Sikring af porte i hangar 

Der sættes ”vognbeslag” på portene i østenden  (Aktion ??) 

Ny dør i vognhangar 

Der sættes en dør i nordenden af vognhangaren (vi har en dør til formålet), så vi kan låse porten 

indefra (Aktion: Bo) 

Nyt hangarprojekt? 

Kommunen er ikke meget for at bruge penge på at vedligeholde den gamle hangar (i vores 

kontrakt er de forpligtet til at lave udvendig vedligehold). 

Poul Gudbæk kom med et oplæg til et forprojekt til en ny hangar sidste vinter (ideen var at få et 

materiale som beskriver byggeriet af en ny hangar, som kan bruges i forbindelse med 

fondsansøgninger), vi spørger Poul om vi skal forsøge at sætte gang i forprojektet igen (Aktion 

Jens BK) 

8. Ansøgninger 
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IAB 

 

9. Medlemmer 

Nye medlemmer til godkendelse 

- ingen 

Medlemsantal 

Aktiv 1: 40 (-2) 

Aktiv 1 Junior: 9 (-3) 

Aktiv 2: 5 

Aktiv 2 Junior: 0 

Aktiv 3: 22 (+1) 

 

#699, Sebastian Emil Bloksgaard, Skift til Passiv 

#625, Michael Rønaa, Skift til Passiv 

#646, Morten Jensen, Sktiv til Aktiv 3 

#663, Andreas Boyschau, Skift til Passiv 

#515, Jens Dyrskjøt, Administrativt udmeldt 

#520, Kim Bilskov, Administrativt udmeldt 

 

10. Instruktørerne 

Ny flyvechef: Poul Guldbæk 

Instruktørerne er i gang med at implementere nyt skolingssystem: 

Maks. 8 A-elever ad gangen, Elever skal booke sig ind på skoledagene, maks, 4 elever pr. 

flyvedag (opdelt i to blokke) 
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11. PR 

Vi skal have lavet en strategi for brug af Facebook i løbet af vinteren. 

12. Arrangementer 

Medlemsarrangementer: 28/11, 30/1, 27/2 og 27/3 (vi skal have lave program for de 4 aftener) 

 

13. Offentlige myndigheder 

IAB 

 

14. Næste møde(r) 

3/12 og 7/1 

 

15. Evt. 

 
Referent Jens Bonderup Kjeldsen 

 


