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Afbud: Ingen 
 
1. Kommentarer til dagsorden 

IAB. 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

3. Formanden 

• PG Nord 
o Det tyder på at PG Nord har fået løs udfordringen med deres plads. Efter en 

snak med Søren Henriksen, der udviser bekymring angående plads på 
banen. 

• Aflysning af DGDA 
o Grundet manglende Puchacz aflyses DGDA flyvninger foreløbet. 

 
4. Økonomi 

• Takstregulativ 

o Takstregulativ er opdateret efter de nye regler angående 10-turskort. 

5. Materiel jord/fly 

• Puchacz 
o Johan har skrevet haverirapport og Niels vil tage kontakt til forsikringen samt 

DanGlide. 
• Status på spil 

o Der er skiftet tændrørshætter og spillet er kørende igen. 
• Gamle spil 

o Undersøger muligheden for få det gjort klar til salg. Ole hører Henrik Holm 
om han vil være tovholder på projektet. 

• Wirefaldskærme 
o Begge wirefaldskærme er ude af drift. Ole tager de gamle skærme med på 

flyvestationen, for at se om de kan repereres. Vi fortsætter med SkyLaunch 
skærme indtil videre. 

• Flybatterier 
o Der er kommet fire nye. To af dem er allerede montoret. Muligheden for at 

skifte til bedre batterier undersøges. 
• Status på Dimona 

o Vi afventer stadig kabel fra Diamond. Ole indhenter priser på en ny motor. 
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6. Flyvning 

• Distriktskonkurrence 

o Bestyrelsen er positivt stemt. Minik og Daniel tager en snak med flyvechefen 

omkring det videre forløb. 

• Acro er stadig til salg. 

7. Bygninger 

• Lejekontrakt til Henrik Strandberg 
o Den er underskrevet. 

• Ny hytte på EKVH 
o Bestyrelsen er positivt stemt og undersøger mulighederne hos Kommunen. 

• Lars Hestehave lejekontrakt 
o Den er underskrevet. 

 
8. Ansøgninger 

• Ansøgning fra Minik om udlån af Discus CS er godkendt. 

9. Medlemmer 

• Nye medlemmer til godkendelse: 

• #708, Aksel Busk Lassen, Nyt Aktiv 1 Junior medlem 
 

• #709, Stig Freilev, Nyt ikke-flyvende medlem 
 

• #710, Jørgen Korsgaard, Nyt Aktiv 1 medlem 
• Alle medlemmer er godkendt. Velkommen til de tre nye medlemmer. 

 
10. Instruktørerne 

11. PR 

• Hvervning af nye medlemmer 
o Efterspørgsmål på billeder fra flyvedagene.  
o Betalteannoncer bliver brugt i forbindelse med ”pilot for en dag” annoncer. 

• DGDA – reklame på hjemmeside 
o Daniel laver udkast til ændring på hjemmesiden. 



AVIATOR              Forhandlingsprotokol (dagsorden) Dokument nr. 238 
Aalborg svæveflyveklub 

 
Bestyrelsesmøde 
Tid: Mandag d. 13. Maj 2019 kl. 19:00 
Sted: Klubhuset, EKVH 
 

Page 3 of 3 
 

• ”Pilot for en dag” 
o Der bliver undersøgt muligheder osv. indtil næste bestyrelsesmøde. Afventer 

status på groundede fly. 
• Minik og Daniel laver udkast til plakat til flyvepladsen. 

 

12. Arrangementer 

• Tilbagemelding fra Jysk – Fynsk møde 
o Det var positivt og interessant tiltag. Ser frem til næste møde. 

• Klubsamarbejde med Fyns flyveklub 
o Der bliver arbejdet hen imod en aftale med en konkret dato. 

• Udstilling i Blokhus 
o Bestyrelsen foreslår at vi deltager.  

 
13. Offentlige myndigheder 

• Anlæggelse af GPS-anflyvning på pladsen. Mulighederne undersøges pt. 

Bestyrelsen synes det er en god idé. 

14. Næste møde(r) 

• 12/6 – 2019 kl. 19. 

• 12/8 – 2019 kl. 19. 

15. Evt. 

• Smårettelser på hjemmesiden. 

• Opdatere mail addresser på bestyrelses e-mails. 

•  

 


