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Afbud:  
 
1. Kommentarer til dagsorden 

IAB 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

IAB 

4. Gennemgang af aktionsliste 

IAB 

5. Formanden 

• TIlbud om stole og borde fra Finn Hebsgaard 
o Bestyrelsen siger tak for tilbuddet, men takker nej til stole og borde, da vi allerede 

har dækket behovet. 
• Samarbejde med folkeskolerne i Vesthimmerland 

o Jens hører i klubben om der er medlemmer i klubben, som vil være med til at løfte 
opgaven. 

 
6. Økonomi 

• Vi har nået 902.000 i indtægter, hvilket er 95% af budgettet. 
Vi har nået 580.839 i udgifter, hvilket er 85% af budgettet. 
Der er p.t. et resultat på 321.161 før renter og afskrivning. 
Vores kassekredit står p.t. på 391.324,16 disponibelt beløb er 100.000,- 
Vores foreningskonto står p.t. på 20.398,09. 
 

• Medlemsantal 
Aktiv 1: 35 (-3) 
Aktiv 1 Junior: 10 (-1) 
Aktiv 2: 2 (-1) 
Aktiv 2 Junior: 0 
Aktiv 3: 36 
 

• #45, Flemming Dyrman, Skift til Aktiv 3 
#707, Christina Solberg Hansen, Udmeldelse 
#704, Simon Morville Christiansen, Skift til Aktiv 3 
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#706, Rasmus Pedersen, Skift til Passiv 
#165, Johannes Kjær, Skift til Aktiv3 
 

• 6000h timers eftersyn af ASK samt lak, hoods, e-vario, osv. Pris? 
o Det anslåede budget er pt. 100.000kr inkl. Hood og instrumenter. Bestyrelsen siger 

ok til budgettet. 
• Ny motor til Dimona. Pris? 

o Prisen er ca. 225.000kr. 
• Nye instrumenter til Dimona. Pris? 

o Anslåede pris er pt. 60.000kr. Bestyrelsen hører Lars H. og Henrik Sylvester om de vil 
købe instrumenterne hjem. 

• Ny golfvogn og wirehenter. 
o Bestyrelsen afventer det rigtige tilbud. 

 
 

7. Materiel jord/fly 

• Køb af nye bukke til værksted (henvendelse fra Jørgen Korsgaard) 
• Bestyrelsen takker ja til tilbuddet for 8 stk. til en samlet pris 1600-1800kr. 

• Skal vi have tanket op med blyfri 95 E5 inden nytår? 
• Tanken bliver fyldt op inden nytår. 

• ASW-20C 15 meter til salg? 
• Bestyrelsen hører om de vil være interesseret i at leje den ud til klubben. 

 

8. Flyvning 

• Instrumentstrategi - vi skal have den opdateret i løbet af vinteren 
• Det bliver taget op på bestyrelsesmødet i januar. 

• Dimonainstrumenter – beslutning 
• Der takkes ja til tilbuddet om Garmin instrumenter. 

• Nye variometere til ASK 21? 
• Der takkes ja til tilbuddet om om en S-80 i master/slave opsætning. 

 

8. Bygninger 

9. Ansøgninger 

10. Medlemmer 
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• Medlemsudvikling – kontingentstruktur 
• Medlemsudviklingen over de seneste 5 år er blevet drøftet. Der er en svag stigning i 

medlemstallet totalt set dog ses der gerne flere Aktiv 1’ere. 
 

11. Instruktørerne 

• Det går godt med teoriundervisningen. 

12. PR 

• Det er blevet opsat, så når der lægges et opslag op på Instagram bliver det 

automatisk også lagt op på Facebook. 

13. Arrangementer 

14. Offentlige myndigheder 

• Der er blevet sendt flyvestatistikker til DSVU. 

• Der mangler kørselsgodtgørelse fra kommunen til pladsopsyn. 

• Der mangler årskort fra kommunen angående Arcus flyvninger med motor. 

15. Næste møde(r) 

• 6/1/2020 

• 3/2/2020 

16. Evt. 

• Der udsendes nytårs news som samtidig indeholder invitation til generalforsamling 

d. 14/3/2020. 


