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Afbud: Ole Lindschouw 
 

1. Kommentarer til dagsorden 

Et par punkter tilføjet 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

Udsat til næste møde (Aktion JBK) 

3. Formanden 

1. Status for installation af alarm og video? 

Svar fra Finn Hebsgaard: Jeg er ikke rigtig kommet videre med de to projekter, udover at 

overvågningen er monteret, dog ikke koblet op på nettet. Jeg er meget presset på arbejde i 

øjeblikket, så det er det jeg prøver at fokuserer på. Jeg tror ikke jeg når det ingen jul, da 

arbejde tager det meste af min tid op til jul. 

Vi skal have undersøgt om motorflyveklubben er interesseret i et samarbejde om video? 

Hvis vi skal i gang med at grave, så bør vi få et datakabel til det nye værksted 

2. DGDA – hvad gør vi i 2019? 

Vi fortsætter i 2019, JBK forsøger at få samlet hold 

Kolding har lovet at indkalde til et møde for de klubber der deltager 

3. Sommerlejr i Tyskland i 2019 (uge 29) 

a. Lån af fly (hvilke) 

Bestyrelsen var enig om at der kan medtages det antal fly der skønnes nødvendigt. 

b. Dimonaen med? (betaling for færgeflyvningen – ca. 5 timer hver vej)? 

OK at tage den med, skal dog bruges, færgeflyvningen betales af piloterne (evt. ikke 
hele ugen) 
 
c. Sommerlejr i DK i 2019?  

Ingen i Aars i 2019 
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4. Afløser for Aage 

Carl Agner er villig til at overtage 

5. Møde for de nordjyske klubber 

JBK har lovet at indkalde til et møde i vinter 

 

4. Økonomi 

Regnskab per 2/12. 

Vi har nået 111% af indtægterne og 99% udgifterne før renter og afskrivninger, hvilket giver et 

overskud før renter og afskrivninger på 291.390,- 

Vores kassekredit står p.t. på 135.297,26 disponibelt beløb er 100.000,- 

Vores foreningskonto står p.t. på 20.195,85 

 

1. Budget 2019 – hvornår går vi i gang? 

Vi starter på januarmødet 

2. Tachopris Arcus? 

Vi skal have fundet et bedre system i løbet af vinteren til at ”fange data” 

Vi overvejer at hæve tachoprisen 

Spørge Poul om han vil tage dette med sammen med FES’en 

3. Tachopris Discus FES? 

Vi overlader i første omgang opgaven til Poul Guldbæk og Co 

4. Besøg fra TRYG forsikring 

Besøget var primært for at høre om der var sket ændringer i klubbens værdier siden sidste år. 

TRYG ville gerne sælge lidt flere forsikringer, bl.a. en GDPR forsikring 

Mogens sender rapporten fra TRYG ud til bestyrelsen, og så kigger vi på det på januarmødet 
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5. MobilePay numre 

Vi har fået et ekstra MobilePay nummer, så Tutten har sit eget, og klubben har et nummer til 

gæsteflyvninger. 

Nummeret til Tutten er 30049 (som hidtil, til køb af sodavand osv) 

Nummeret til Flyvning er 96479 (nyt, bruges til gæstestarter) 

 

5. Materiel jord/fly 

1. Status Dimona motor 

Den kører igen  

Vi går igang med at undersøge prisen for en ny motor (Aktion Nils og Ole L.) 

2. Status Arcus motor 

Vi regner med at den er på vej hjem. 

Mogens har betalt regningen på ca. 35.000 kr 

3. Acro 

Thomas arbejder på salget, den er nu sat til salg til 65.000 EUR, vi drøftede om vi har ramt den 

rigtige pris? 

6. Flyvning 

IAB 

7. Bygninger 

Status for fysisk sikring af porte/ny dør i vognhangar? 

Projektet ikke startet op endnu 

”Ny Hangar” projekt? 

Vi prøver at finde et hold det vil tage fat i projektet (Aktion JBK) 

8. Ansøgninger 
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Magnus Hald har spurgt om lån af Arcus til Sun Air Cup (på egne og Helges vegne) – ikke en 

formel ansøgning. 

Minik har også spurgt 

Vi havde en generel snak om udlån til SAC, da der allerede har været flere forespørgsler. 

Bestyrelsen var enig om at vi gerne vil have fly med til SAC, der er et par dages overlap mellem 

SAC og Sommerlejren i Tyskland, men det må vi finde en løsning på. 

 

9. Medlemmer 

Nye medlemmer til godkendelse 

- ingen 

Medlemsantal 

Aktiv 1: 38 (-2) 

Aktiv 1 Junior: 9 

Aktiv 2: 5 

Aktiv 2 Junior: 0 

Aktiv 3: 22 

#607, Lis Arneberg, Udmeldt 

#295, Aage Dollerup, Udmeldt 

#637, Ole Borup, Skift til Aktiv 3 

 

10. Instruktørerne 

IAB 

11. PR 

Strategi for brug af Facebook i 2019? 
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JBK kommer med et oplæg til januarmødet 

12. Arrangementer 

Emner til medlemsaftener? 

Instrumenter 

FES batterier 

Fraselogi 

”Tema” til Nytårskuren? 

Safety Management System  

Klubtræneraktiviteter 

Mentorordning – ny elevstruktur osv. 

13. Offentlige myndigheder 

Brugermøde torsdag den 13/12 kl. 17.00 i Lufthavnsbygningen (JBK deltager) 

14. Næste møde(r) 

7/1 – 4/2 

15. Evt. 

Afløser til Tutten i stedet for Christian 

 

 


