
AVIATOR              Forhandlingsprotokol (dagsorden) Dokument nr. 252 
Aalborg svæveflyveklub 

Bestyrelsesmøde 
Tid: Mandag d. 03. August 2020 kl. 19:00 
Sted: Hos Daniel, Aalborg
Afbud: Ingen 

1. Kommentarer til dagsorden 

• Rettelse af lokation fra EKVH til Aalborg. 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

• IAB 

3. Gennemgang af aktionsliste 

• IAB 

4. Formanden 

• Henrik Holm vil gerne tage ansvar for at vi får samlet op på diverse materielprojekter (fly, 

jord og bygninger) 

• Uli Pielmeier har tilbudt at lave en undersøgelse om klubbens brug af flybooking, og evt. 

lave et oplæg til et nyt system til booking 

• Uli Pielmeier vil gerne starte på at lave en "AVIATOR WIKI" den kommende vinter - har vi 

nogle ønsker/ideer? 

5. Økonomi 

• Vi har nået 556.502 i indtægter, det er 61% af budgettet. 

• Vi har nået 388.350 i udgifter, det er 62% af budgettet. 

• Der er p.t. et resultat på 168.151 før renter og afskrivninger. 

• Vores kassekredit står p.t. på 78.811,04 disponibelt beløb er 100.000,- 

• Vores foreningskonto står p.t. på 20.219,42. 

6. Materiel jord/fly 

• Flarm tilbud fra Stefan 

• Bestyrelsen takker ja til tilbuddet. Jens meddeler det til Stefan. 

• Konkurrence numre på klubfly. 

• Jens kontakter Stefan med henblik på at få bestilt konkurrencenummer på X1 
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og SU. 

• 5 års opgørelse for Dimona 

• Tallene er gennemgået og bestyrelsen skal være opmærksomme på, 

hvordan afskrivninger beregnes på den nye motor. 

• Ny værkstedsleder 

• Materielgruppen vil vende mulighederne og komme med en indstilling på en 

ny værkstedsleder. 

• Bestyrelsen sender en stor tak til Henrik Holm for hurtig reperation af Acro. 
• Bestyrelsen vil høre materielfolkene ang. nye batterier til at udskifte blybatterierne i 

flyene. 
7. Flyvning 

• Dimonaen er groundet pga. udskiftning af motor. 

8. Bygninger 

• Kommunen er blevet adspurgt ang. tilladelse til at opføre 1-2 20-fods containere. 

Bestyrelsen afventer svar fra bestyrelsen. 

• Oplæg til projekt “ny hangar” fra Poul G. 

• Bestyrelsen takker mange gange for initiativet og giver ham mandat til 

at begynde på forundersøgelse. 

• Bestyrelsen hører Tutten om den vil give fem nye radiatorer. 

9. Ansøgninger 

• IAB 

10.Medlemmer 

 Medlemsantal 
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• Aktiv 1: 42 
• Aktiv 1 Junior: 12 
• Aktiv 2: 4 
• Aktiv 2 Junior: 0 
• Aktiv 3: 26 

  
 Nye medlemmer 
 #723, Ida Tornby Stender, Nyt Aktiv 1 Junior medlem 

•  Bystyrelsen byder Ida velkommen til klubben. 

 Medlemsændringer 
 #56, Kim Bjørn, Skift til Passiv 
 #663, Andreas Boyschau, Skift til Aktiv 3 

11. Instruktørerne 

• IAB 

12. PR 

• IAB 

13. Arrangementer 

• DIF kampagne 

• Bestyrelsen mener ikke, at dette er noget for klubben. 

• Fly-Girl 

• Det bliver den 12. September. 

14. Offentlige myndigheder 

• IAB 

15. Næste møde(r)  

• 5/10/2020 

16. Evt. 

• IAB
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