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Afbud: Ingen 
 
1. Kommentarer til dagsorden 

• Tilføjelse af punkt angående skade på SU 

• Tilføjelse af punkter fra regnskabet. 

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 

• Status for nedlukning/åbning 

o Det er gået godt under nedlukningen og vi antager det fortsætter sådan 

fremadrettet. 

• Ekstra baneinspektører for at lave banesyn kl. 19? 

o Der efterspørges i klubben om der er nogen der er interesserede i at blive 

uddannet som baneinspektører.  

• Henvendelse fra Web-concept 

o Bestyrelsen takker for tilbuddet, men siger nej tak. 

• Hjulspor på banen i nordvestenden af sikkerhedszonen – hvad gør vi – hvordan 

undgår vi det fremover? 

o Det forsøges at udbedre skaderne. 

 
5. Økonomi 

• Skal vi betale for KTrax til startcomputeren? 

o Vi vil gerne betale for adgang til KTrax. 

• Vi har nået 323.391 i indtægter. 
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Vi har nået 263.467 i udgifter. 
Budget er ikke indtastet endnu, derfor ingen procentsatser. 
Der er p.t. et resultat på 59.924 før renter og afskrivninger. 
Vores kassekredit står p.t. på 339.461 disponibelt beløb er 100.000,- 
Vores foreningskonto står p.t. på 20.294. 
 

6. Materiel jord/fly 

• Overtræk til fly 

o Bestyrelsen afventer beslutning indtil næste bestyrelsesmøde. 

• Status på ASK-21 

o Vedligeholdet er udført. Der afventes papirere fra fabrikken på 

godkendelse af vedligeholdet. Stor tak til ASK-holdet for arbejdet med 

vedligeholdet. 

• Status på ny wirehenter 

o Der afventes endeligt svar fra Tzylle før den tages i brug. Stor tak til 

Tzylle for arbejdet med at gøre den klar! 

• Hvilke fly i vognporten 

o Privatejerne bliver kontaktet for at høre, hvem der er interesserede i at 

leje en plads i vognporten samt hvornår de er interesserede i pladsen 

(sommer/vinter). Det undersøges ligeledes, om det er muligt at hejse de 

åbne trailere op i loftet. Der tages beslutning på næste bestyrelsesmøde. 

• Ny printer? 

o Der indkøbes originale blækpatroner til den nuværende printer. Derved 

købes der ikke ny printer lige nu. 

• Variometerproblemer i Puchacz 

o Bestyrelsen spørger Kaj om han vil kigge på variometeret. Derefter tages 

der beslutning om det kan repareres eller om der skal købes nyt 

variometer. 

• Skade på SU sideror 

o Bestyrelsen afventer svar på pris fra DanGlide. Bestyrelsen hører Stefen, 

om han vil indhente priser på et evt. nyt krængeror. 
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• Ny trækstang til 1W? 

o Minik indhenter priser på ny trækstang. 

7. Flyvning 

• Booking af fly på hverdage – oplæg fra Tzylle den 17. april 

o Bestyrelsen bakker generelt op om forslaget fra Tzylle. Jens arbejder 

videre med udkastet indtil næste bestyrelsesmøde. 

8. Bygninger 

IAB 

9. Ansøgninger 

IAB 

10. Medlemmer 

• Mail fra Phister 

o Formanden har talt med begge parter og bestyrelsen gør ikke yderligere 

ved det. 

• Medlemsantal 
Aktiv 1: 37 
Aktiv 1 junior: 12 
Aktiv 2: 5 
Aktiv 3: 25 
 
 
#516, Steen Thomasberg, Skift til passiv 
#720, Erik Berthelsen, Nyt Aktiv1-DSvU medlem 
#721, Jeppe Sørensen, Aktiv 1 i en måned - SLG kursus 
#663, Andreas Boyschau, Skift til Aktiv 1 
#637, Ole Borup, Skift til Aktiv 1 
#275, Henrik Sylvest, Skift til Aktiv 1 
#33, Henrik Bo Strandberg, Skift til Aktiv 1 per 1/4 
 

10. Instruktørerne 
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IAB 

12. PR 

• Materiale til opslagstavle ved Lufthavnsbygningen 

o Flyvepladschefen kontaktes for at høre om tavlerne må drejes for bedre 

udsyn. 

• Minik hører de unge i klubben, om de vil være med til at lægge indhold op på 

Facebook. 

13. Arrangementer 

• Generalforsamling 

o Hvis der bliver åbent op for større forsamlinger end pt. Så vil Bestyrelsen 

forsøge at lægge generalforsamlingen en fredag aften for at skåne 

flyvedagene. 

14. Offentlige myndigheder 

 IAB 

15. Næste møde(r)  

• Mandag 8/6/2020 kl. 19 

• Mandag 6/7/2020 kl. 19 

16. Evt. 

 IAB 

 


