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Afbud: Ingen 
 
1. Kommentarer til dagsorden 

IAB 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

Udsat til næste møde 

3. Formanden 

Formanden skriver et kort referat på chatten fra formandsmødet. 

4. Økonomi 

• Vi har nået 877.159 i indtægter, hvilket er 93% af budgettet. 
Vi har nået 564.027 i udgifter, hvilket er 83% af budgettet. 
Der er p.t. et resultat på 313.131 før renter og afskrivning. 
Vores kassekredit står p.t. på 327.391 disponibelt beløb er 100.000,- 
Vores foreningskonto står p.t. på 20.398,09. 

 
IAB 
 

5. Materiel jord/fly 

• Privatejere i hangar – skal de betale for sommerperioden? 

o Bestyrelsen undersøger de reelle priser på strøm til affugtere og tager 

beslutning derefter. 

• Kørsel med golfvogne 

o Der bliver taget kontakt til Tryg med henblik på tilføjelse af regler for kørsel 

med golfvogne. 

• Pris på brug af værksted uden affugtere og traileropbevaring 

o Punktet bliver udskudt til næste bestyrelsesmøde. 

• Manglende konkurrencenummer på Arcus 
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o Bestyrelsen hører Henrik Holm om han vil påsætte konkurrencenummer. 

6. Flyvning 

• Instrumentstrategi – forberedelse af møde d. 3/12/2019 

o Bestyrelsen drøftede de indsendte oplæg og ser frem til mødet. 

• Dimona flyvning og registrering deraf 

o Det bliver tilføjet som et punkt på checklisten. Mogens kontakter Jan hos 

kommunen med henblik på at få en liste over registrerede flyvninger på 

Dimonaen hos kommunen i indeværende år. 

7. Bygninger 

8. Ansøgninger 

9. Medlemmer 

• Kontingent ej betalt – hvordan håndterer vi dette? 

o Bestyrelsen har drøftet det. 

• Talentregistreringer 

o Bestyrelsen bakker op om initiativet og Minik hører blandt klubbens unge 

piloter. 

10. Instruktørerne 

11. PR 

• Opdatering på hjemmesiden (aviator.dk) 

o Hjemmesiden bliver ajourført. 

12. Arrangementer 

• Planlægning af DIKO 2020 
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o Minik vil gerne være tovholder. Foreslået dato er 1. – 3. maj. Det undersøges 

om DSvU’s simulator kan bookes i samme weekend. 

• Åbent hus 16. maj 2020 

o Datoen passer fint og det meldes tilbage til de andre klubber på EKVH. 

• Fly simulatoren fra DSvU kommer på besøg i kommende weekend 23. – 24 

november og frem til 1. December. 

o Bestyrelsen laver en forespørgsel på chatten om der er en der vil hente den i 

Lemvig. 

13. Offentlige myndigheder 

14. Næste møde(r) 

• Næste møde er 9/12/2019 

•  

15. Evt. 

• Poul Guldbæk vil gerne lægge energi i fondsansøgninger og der søges derfor en ny 

fadder til Disco 2C FES og Acro. Minik vil gerne være fadder på FES og Ole Borup 

på Acro. 

• Bestyrelsen har modtaget en efterspørgsmål fra Nordic Gliding angående en artikel 

omkring de stjålne fly. Bestyrelsen har sagt ja til efterspørgslen. 

•  Bestyrelsen tager kontakt til Magnus Hald med henblik på at få lavet nye 

siderorsmærker til sideroret i klubhuset. 

 

 


