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Afbud: Ingen 
 
1. Kommentarer til dagsorden 

IAB 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

IAB 

3. Formanden 

• Status på tyveriet 
Der er modtaget billeder af de stjålne fly, men det har ikke været muligt at spore sig frem 

til, hvor de er blevet sendt fra. Der afventes afklaring fra politiet, men næste skridt er nok, 

at forsikringsselskabet overtager sagen fra politiet. 

• Planlægning af den kommende vinters arrangementer – skal vi holde klubmøder, 

evt. med eksterne indlægsholdere? 
Evt. oplæg af Mads Lykke fra Vejle Svæveflyveklub omkring langdistanceflyvning i 

Danmark. Rasmus Ørskov angående konkurrenceflyvning. Nyt besøg på flyvestationen og 

kontroltårnet på EKYT. Besøg af simulatoren. Der afsættes datoer på næste møde. 

• Medlemmer til DSvU's Bredde og Fastholdelsesudvalg? 

Formanden får uddybet opgaverne fra DSVU og der sendes en efterspørgsel rundt i 

klubben. 

• Brug af elektronisk aktionsliste. 

Vi skal i gang. 

4. Økonomi 

• Vi har nået 558.717 i indtægter, hvilket er 59% af budgettet. 

• Vi har nået 380.244 i udgifter, hvilket er 55% af budgettet. 

• Der er p.t. et resultat på 178.472 før renter og afskrivning. 

• Vores kassekredit står p.t. på 246.740,93 disponibelt beløb er 100.000,- 

• Vores foreningskonto står p.t. på 20.398,09. 
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5. Materiel jord/fly 

• Puchacz – status/afhentning 

Den er afhentet og er flyvende igen. 

• Hvad er status på Trailer JV 3296? 

Den bliver afmelt hos Tryg da ejer og trailer ikke kan identificeres. 

• Forsikring af brændstofstrailer 

Den er ansvarsforsikret, men ikke kaskoforsikret.  

• Hvem må køre med den? Er der andre regler? 

Ole undersøger regler for kørsel. 

• Status på overvågningsudstyr 

Status er ukendt. Forsikringen dækker ikke overvågningsudstyret. 

• Status på opvaskemaskine 

Opvaskemaskinen dækkes af forsikringen.  

Der afholdes møde med forsikringen den 4. september med henblik på gennemgang og 

revidering af forsikringerne. 

• Private fly/trailere i vognhangaren henover vinteren? 

Der er plads til 10 trailere i hangaren. Klubben bruger fem af pladserne og der er dermed 

fem ledige pladser, som der kan tilbydes til privatejerne. Der undersøges installation af 

smart-styring af affugter. 

• Status golfvogne 

Vi ser om den evt. kan indgå i en handel med en ny golfvogn. 
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6. Flyvning 

• Booking af fly i hverdage 

Bestyrelsen er positivt stemt og igangsætter implementering. 

• De briefing af tysklandsturen 

Følingen er at turen var en succes. Måske en anden lokation næste gang. Det planlægges 

at en udlandstur lægger hvert andet år og ellers på EKVH. Fokus for sommerlejren er 

socialt hygge og fokus på elevflyvning. 

7. Bygninger 

• Status på tilladelse til at bygge nye hytter 

Formanden undersøger status. 

8. Ansøgninger 

IAB 

9. Medlemmer 

• Godkendelse af nye medlemmer: 

o #712, Louise Vingaard 

o #713, Niels Larsen 

o #714, Kim Hald 

Bestyrelsen byder velkommen til de nye medlemmer. 

• Medlemstal: 

o Aktiv 1: 40 

o Aktiv 1 Junior: 10 

o Aktiv 2: 6 

o Aktiv 2 Junior: 0 
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o Aktiv 3: 25 (+1) 

 
10. Instruktørerne 

• Status på mentorordning 

o Der er blevet delt mentorer ud til eleverne. Mangler på de nye S-piloter. 

Det er under implementering.  

• Status på Børneattester 

De bliver indhentet på alle instruktørerne. 

• Efteruddannelse for instruktører lørdag den 23. november. 

Det bliver afholdt i klubhuset. 

11. PR 

• Fly-in i Blokhus var succes. 

• Der er kommet mere gang i Facebook. Det er positivt. 

12. Arrangementer 

• Hvem deltager til Zero Carbon Day? 

Formanden deltager fra Aviator. 

o Hvordan forholder vi os til evt. prøveture? 

Der tilbydes mulighed for at prøve FES’en på jorden. 

• DIKO – tovholdere og hjælpere 

Alt er klar og der håbes på flyvevejr. Der undersøges mulig dato for næste år – måske 

tidligere på året som opvarmning til DM. 

13. Offentlige myndigheder 

IAB 
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14. Næste møde(r) 

• 23/09/2019 

• 21/10/2019 

15. Evt. 

• Status på klubpokaler for bedrifter 

• Der mangler mærkater til sideroret 

• Hvilke pokaler skal uddeles og til hvem? 

• Minik køber vaskeskind og svampe. 

 

 


