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1. Kommentarer til dagsorden 

 Dagsorden blev tilrettet med seneste punkter 

 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder. 

 Udsat til næste møde 

3. Formanden 

 Dansk Kunstflyvnings Union vil gerne holde en træningsweekend 10-12 maj på  

EKVH. Der forventes 3-5 fly og 10 piloter. 

Vi bakker op om arrangementet, sammen med de øvrige klubber   

 Formandens beretning 

Oplægget blev gennemgået, der blev foreslået småjusteringer. 

 Selvevalueringsskema 

Flyvechefen er startet på at udfylde skemaet. Det gøres færdig på næste 

instruktørmøde. NDV udfærdiger procedurer for havari. 

 

4. Økonomi 

Regnskabet 2018 er godkendt og underskrevet. Mogens klargøre diverse 

ansøgningsskemaer til kommunen, så de kan blive underskrevet på generalforsamlingen.  
 

5. Materiel jord/fly 

 Status på vintervedligehold 

Vi er godt med ifølge planen 

 Sikring af de trailere der står ude 

Vi fortsætter med planen om pæle. 

 Status på det gamle spil. 

Punktet fortsætter 

 Status for salg af Acro 

Annoncen er atter fornyet. 

 GPS Tracker i flyene  

Uafklaret, punktet fortsætter 

 Status på køb af faldskærme 

Vi her fået leveret to skærme, og afventer levering af yderligere to. Riggeren har kasseret 

nogen af vores ældre skærme, og vi kan pt mønstre 10 skærme til 11 sæder. Det er 

besluttet at indkøbe yderligere en skærm.  

 Ny radio til TXA 

Økonomien er ikke umiddelbart til indkøb af ny radio. Vi vil undersøge muligheden for 

at bytte således der er 8,33 i TXA til tysklandsturen. 
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 Halehjul TXA 

Monteringen er udsat til næste vintervedligehold. Vi vil prøve at få godkendt Stefan til 

M2 på komposit, med baggrund i monteringen af halehjulet. Danglide forlanger 

10000kr for monteringen. 

 Spilstartskobling til Arcus 

Udsat indtil videre. Danglide forlanger 4000 kr. for montage af sikkerhedskobling 

 Dimona kølesystem. Der er ved et enkelt tilfælde konstateret fyldt overløbsbeholder  

efter flyvning. Vi vil prøve om vi kan finde en måde at måle trykket på kølesystemet for 

fejlsøgning. 

  

6. Flyvning 

Vi glæder os 

 

7. Bygninger 

Vi vil forsøge at lægge pres på kommunen, så de lever op til deres forpligtigelse i forhold til 

vedligehold af hangaren.  

 

8. Ansøgninger 

N/A 

 

9. Medlemmer 

Aktiv 1: 37 (-1) 

Aktiv 1 Junior: 8 (-1) 

Aktiv 2: 6 (+1) 

Aktiv 2 Junior: 0 

Aktiv 3: 24 (+2) 

Velkommen til Jesper Neerholt Sørensen 

  

10. Instruktørerne 

Der er instruktørmøde møde onsdag den 13 marts. De nye skolingsnormer bliver 

gennemgået. Evalueringsskemaet færdiggøres.  

 

11. PR 

 Facebook og Instagram opdateringer 

Minik har tilbudt at vedligeholde vores sociale medier. Magnus vil gerne assistere 

 Min forening 

Vi skal have struktureret vores brug af APP’en. Vi overvejer at oprette flere grupper. 

 Du glemmer det aldrig  

Der er nu nok hjælpere tilmeldt, til at vi kan gennemføre DGDA flyvningerne 
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12. Arrangementer 

 Generalforsamling 23 marts 

JBK har lavet et udkast til en præsentation. Relevante dokumenter lægges på chatten 

fredag den 15. marts. Vi skal have gjort klar til udlevering af pokaler og bekendtgørelse af 

rekorder.  

 Åbent hus 11. maj 

Vi etablerer en radiovagt, der moniterer 122,225. Aktion NDV 

JBK koordinerer med de andre klubber.  

 

13. Offentlige myndigheder 

  Brugermøde EKVH 21(?). marts kl 17:00 

Mogens deltager 

 

14. Næste møde(r)  

8. april 

 

15. Evt. 

Ingen indlæg 


