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Afbud: Ingen 
 
1. Kommentarer til dagsorden 

• Tilføjelse af to punkter: 

• Opførelse af nye hytter 

• Plads i vognhangaren 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

• Udskydes til næste møde. 

3. Gennemgang af aktionsliste 

• IAB 

4. Formanden 

• Planlægning af generalforsamling 
• Gennemgang af dagsorden, alt ok. 

• FLARM til Acro (tilbud fra Stefan)? 
• Bestyrelsen takker ja til tilbuddet om ny flarm fra Stefan. 

• Sæde-ulykkesforsikring 
• Bestyrelsen afventer flere informationer fra forsikringsklubben. 

• Status på flyvning og fremtidige arrangementer i forhold til COVID-19 
• Klubben fortsætter arrangementer som planlagt, dog efter sundhedsstyrelsens 

anbefalinger. 
• Flytning af fly med golfvogne osv. - skal der ændres i vore regler? 

• Der sættes en bakalarm i golfvognene. 
 

5. Økonomi 

• Vi har nået 377.050 i indtægter. 
Vi har nået 355.001 i udgifter. 
Budget er ikke indtastet endnu, derfor ingen procentsatser. 
Der er p.t. et resultat på 22.049 før renter og afskrivninger. 
Vores kassekredit står p.t. på 308.291,48 disponibelt beløb er 100.000,- 
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Vores foreningskonto står p.t. på 20.294,42. 
 
Medlemsantal 
Aktiv 1: 40 
Aktiv 1 Junior: 12 
Aktiv 2: 5 
Aktiv 2 Junior: 0 
Aktiv 3: 24 
 
#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 
#704, Simon Christiansen, Skift til Aktiv 1 
#667, Arne Gertsen, Skift til Aktiv1 
#56, Kim Bjørn, Skift til Aktiv 1 

 

6. Materiel jord/fly 

• Er der plads til fire privatejede fly i vognhangaren? 

• Der tilbydes plads til alle fire på betingelse af, at der kan laves plads til 

dem. Der trækkes lod, hvis der ikke er plads til alle fire. 

• Reparation af SU er ved at være overstået og Erik vil give et afslag på den 

samlede pris. 

• Der er kommet ny trækstang til 1W. Minik vil sikre, at alle trækstange og 

vingehjul er mærkede ifht. Hvilket fly de hører til. 

• Den hvide golfvogn er kørende igen. 

• Acro sættes til salg på ny via Segelflug.de 

7. Flyvning 

8. Bygninger 

• Der er fem der har vist interesse i opførelse af ny hytte. Bestyrelsen finder ud af, 
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om der er plads til alle fem hytter. 

• Henrik Holm har snart afsluttet installation af nyt wiresystem til at trække Arcus 

M ud af hangaren. 

• Taget i flyhangaren er utæt. Der er taget kontakt til kommunen og vil gerne skifte 

tagpladerne.  

9. Ansøgninger 

10. Medlemmer 

• Der kommer muligvis to nye medlemmer i den kommende uge. 

11. Instruktørerne 

12. PR 

13. Arrangementer 

• Fly-Girl afholdes som planlagt d. 12/09. 

• Sommerfest d. 11/7. Der skal findes tovholdere.  

• Der afsat instruktører og spilvagter til skolingsugen. 

14. Offentlige myndigheder 

• Jens Kjeldsen og Lars H. er blevet udannet som baneinspektører. 

15. Næste møde(r)  

16. Evt. 


