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Afbud: Ingen 
 
1. Kommentarer til dagsorden 

• IAB 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

• Underskrifter udskydes da mødet afholdes online pga. COVID-19. 

3. Gennemgang af aktionsliste 

• IAB 

4. Formanden 

• Adgang til klubben i den fortsatte restriktionsperiode 

o Vi fastholder det tidligere udmeldte – klubhus og værksteder er åbne. Dog 

skal Sundhedsstyrelsens retningslinjer følges:  

-  Klubhuse holdes fortsat lukket, bortset fra adgang til toilet og håndvask.  

-  Organiserede klubaktiviteter, møder og kurser må kun finde sted via elektroniske 
medier.  

-  Briefing afholdes udendørs, eller i hangaren med god afstand.  

-  Der må ikke være mere end 10 personer samlet, og det gælder hele flyvefeltet 
som et sted.  

-  Overhold reglerne for social afstand på 2 meter.  

-  Der kan afvikles flyvninger med en person ombord. Vi anbefaler at alle håndtag, 
overflader, hoodkant etc. i flyet afsprittes, når der skiftes pilot.  

-  Vi anbefaler, at der ikke indtil videre organiseres to-sædet skoling med 
instruktørvagter. Vi arbejder på løsninger, der muliggør dette.  

-  Brug handsker når fly skubbes ind og ud af hangaren. Brug også handsker og 
under flyvning i fly, som anvendes af mere end en pilot.  

-  Undgå udelandinger, 4 klubmedlemmer i en bil er ikke ønskeligt.   
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-  Husk at det er først på sæsonen, vi er alle lidt rustne efter en lang vinter. Flyv 
fornuftigt.  

• Hvordan kommer vi igang igen? (mail fra Poul G) 

o Formanden kontakter flyvechefen ang. det videre forløb. 

 
5. Økonomi 

• Vi har nået 270.665 i indtægter. 

• Vi har nået 201.506 i udgifter. 

• Der er p.t. et resultat på 69.158 før renter og afskrivninger. 

• Vores kassekredit står p.t. på 371.532 disponibelt beløb er 100.000,- 

• Vores foreningskonto står p.t. på 20.294. 

6. Materiel jord/fly 

• Skal vi integrere KTrax med startcomputeren? 

• Som udgangspunkt vil dataen fra Ktrax blive brugt til at krydstjekke 

startlisten efter endt flyvning. Der vil blive lavet en hjemmeside med 

sammenligninger mellem de to databaser, startcomputer og Ktrax, hvor 

dataen fra de to kan sammenlignes.  

• Ny wirehenter 

• Bestyrelsen forhører sig blandt medlemmerne, om de kender til et godt 

bud på en ny wirehenter. Henvendelse skal ske til Ole. 

• Golfbil til reservedele 

• Bestyrelsen afventer bud fra Jesper Neerholt før beslutning om salg 

tages.  

• Nyt fra TRYG vedr. brug af golfvogne? 

• Der tages kontakt til TRYG efter påske. 

• Der er konstateret slør i venstre krængeror på Puchacz, som på sigt skal laves.  
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7. Flyvning 

• IAB 

8. Bygninger 

• IAB 

9. Ansøgninger 

• IAB 

10. Medlemmer 

• Status for medlemsundersøgelse 

o Præsentation af medlemsundersøgelsen bliver præsenteret til 

generalforsamlingen. 

• Medlemsantal (uændret siden 1/3) 
Aktiv 1: 34 
Aktiv 1 Junior: 12 
Aktiv 2: 5 
Aktiv 2 Junior: 0 
Aktiv 3: 29 
 
#8, Jørgen B. Lassen, Udmeldelse 
 

11. Instruktørerne 

• IAB 

12. PR 

• IAB 

13. Arrangementer 

• Udsættelse/Aflysninger: 

o DIKO 
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§ Grundet COVID-19 aflyses DIKO. Det bliver meldt ud på 

hjemmesiden. 

o DGDA 

§ Første flyvning med DGDA i maj aflyses grundet COVID-19. 

o Standerhejsning 

§ Standerhejsning bliver foreløbigt udskudt indtil 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger tillader forsamlinger på mere end 

ti personer. 

o Generalforsamling 

§ Generalforsamlingen bliver foreløbigt udskudt indtil 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger tillader forsamlinger på mere end 

ti personer. Der udsendes ny indkaldelse 14 dage inden. 

14. Offentlige myndigheder 

• IAB 

15. Næste møde(r)  

• 11. maj kl. 19 

• 8. juni kl. 19 

16. Evt. 

• IAB 


