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Afbud: Christian Møller Nielsen 

 

1. Kommentarer til dagsorden 

IAB 
 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder. 

Der mangler kun få referater til underskrift.  

3. Formanden 

 Emner til Nytårskuren 

Forskellige emner blev drøftet. JBK sætter det sammen, og præsenterer på chatten. 

 Opdatering af WWW-dokumenter 

Der er flere dokumenter, der trænger til en opdatering. BST gennemgår 

dokumentpakken til næste møde, hvor evt. konflikter gennemgås og tilpasses. 

 Gaveordning 

Der er endnu ikke registreret nogen donationer. Vi bør promovere ordningen rettidig 

næste år. 
 

4. Økonomi 

 Gennemgang af 2018 regnskab  

 Gennemgang af 2019 budget 

 Priser på DGDA 

Punktet går videre til næste møde 

 Tacho priser 

Vi har brug for at blive klogere på FES registrering af KW/h. Punktet går videre til 

næste møde. 

 
 

5. Materiel jord/fly 

 Status på vintervedligehold 

Kvaliteten på TXA eftersyn blev drøftet. Der er enkelte punkter der skal gennemgås. 

Aktion: M-Kontrollanter 

 Status på Instrumentpolitik 

Udvalget arbejder planmæssigt  

 Nye faldskærme 

Der er fundet kandidater, vi er klar til at købe. Aktion: NDV, OLE 

 Opbevaring af privatejer trailere. Det skal afklares, hvorvidt der kan frigøres mere 

plads i vognporten. 

Punktet fortsætter til næste møde 
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 Sikring af de trailer, der står ude 

Det er besluttet at bruge løsningen med pæle, hvor der er monteret en trailerkugle. Der 

efterlyses medlemmer, der vil påtage si opgaven. 

 Status på det gamle spil 

Spillet skal gøres køreklar og sælges. 

 Status for salg af Acro 

De finske købere virker ikke interesserede længere. Vi sætter prisen ned til 62000€ på 

Segelflug.de, med mulighed for forhandling. 

 Bo ønsker vide om der er interesse for at beholde 2G i Aviator. 

Bestyrelse vil undersøge om en af de øvrige to klubber, kan byde ind med vedligehold. 

Ellers vil vi muligvis lade den gå til DASK 

 Motor Dimona 

Motoren skal skiftes motor til næste vinter. 

 Motor Arcus 

Motoren er monteret, den har været startet. Der mangler kontrol og papirarbejde. 

 GPS Tracker i flyene.  

Vi afventer status fra Stefan 

 

 

6. Flyvning 

Dimonaen flyver pt uden bemærkninger. 

 

7. Bygninger 

 Sikring af porte og døre 

Der bliver lavet en løsning, hvor der kommer en lås på den østlige hangarport. Der 

bliver monteret en dør, i den nordlige væg i vognporten, så porten kan låses inde fra. 

 

8. Ansøgninger 

IAB 

 

9. Medlemmer 

IAB 

 

10. Instruktørerne 

IAB 

11. PR 

 Facebook opdateringer 

Punktet fortsætter  
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12. Arrangementer 

 Tirsdage og torsdage – Teori (se mere på hjemmesiden – som sædvanlig er du 

velkommen til at komme og deltage i en eller flere aftener, hvis der er noget som skal 

genopfriskes (for ”vi gamle” er der også kommet nye fag til – man kunne måske lære 

noget nyt?) 

●  Lørdag 19. januar kl. 09.30 - Nytårskur og medlemsmøde 

●  Onsdag 30. januar 2019 kl 19 - Medlemsaften – Instrumenter – især vore LX’ere 

●  Onsdag 27. februar 2019 kl 19 - Medlemsaften - (Strækflyvning m.m.??) 

●  Lørdag 17. og søndag 18. marts - Klargøringsweekend 

●  Onsdag 20. marts 2019 kl. 19 - PFT/S-teori 

●  Lørdag 23. marts 2019 kl. 10 - PFT/S-teori 

●  Lørdag 23. marts 2019 kl. 13 - Generalforsamling 

●  Onsdag 27. marts 2019 kl 19 - Medlemsaften (FES - brug af batteri m.m.??) 

●  Lørdag 30. marts 2019 kl 10 - Standerhejsning 

●  Lørdag 30. marts 2019 kl 19 - Standerhejsningsfest og væddemålsfest 

●  Lørdag den 6. april kl. 10 - Teoriprøve  

●  Lørdag den 11. maj - Åbent Hus på Luftsportscenter Vesthimmerland  

●  Lørdag 13. juli til søndag 21. juli - Sommerlejr i Tyskland 

●  Lørdag d. 3. august – Sommerfest i klubhuset 

●  Søndag 25. august - Fly-In i Blokhus (Dato ikke bekræftet) 

●  Lørdag d. 26. oktober – Landingskonkurrence og standerstrygning 

●  Lørdag d. 26. oktober kl. 19 – Standerstrygningsfest (”afregning” af 

væddemål)Arrangementsliste vinteren 2018/19 

 

 Aviator er blevet spurgt om vi vil være vært ved junior lejr 2019 

Bestyrelsen er positiv over for forslaget. 

 

13. Offentlige myndigheder 

  IAB 

 

14. Næste møde(r)  

4. februar 

11. marts 

 

15. Evt. 

Ingen indlæg 


