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Aalborg svæveflyveklub 

Bestyrelsesmøde 
Tid: Mandag d. 03. November 2020 kl. 19:00 
Sted: EKVH
Afbud: Ingen 

1. Kommentarer til dagsorden 

• IAB 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

• IAB 

3. Gennemgang af aktionsliste 

• IAB 

4. Formanden 

• Præsentation af plan for Aviator WIKI m. Ulrikke Pielmeier. 

• Bestyrelsen synes at projektet lyder rigtig spændende og vil gerne bakke op 

omkring det. Bestyrelsen takker Ulrikke for inititativet. 

• Skal vi melde mere ud ang. coronarestriktioner? 

• Grundet restriktionerne ved COVID-19 aflyses medlemsarrangementet den 

14. November. Bestyrelsen afventer og undersøger mulighederne for 

afholdelse af de resterende medlemsaftener. 

• Bestyrelsen kommer med en præcisering af de nye restriktioner, og effekten 

på afholdelsen af vintervedligehold. 

• Status på fondsansøgninger 

• Bestyrelsen undersøger mulige emner til fondsansøgninger, heriblandt 

instrumenter.  

• Online adgang til videoovervågning 

• Det undersøges hvordan, man kan lave et live-feed fra videokameraerne til 

hjemmesiden.                                              
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• Kort opsamling på medlemsmødet d. 23/10 afholdt i NOVI 

• Bestyrelsen takker for initiativet og oplægget på medlemsaftenen. 

Bestyrelsen hæfter sig især ved reglen omkring antallet af aktive bookinger 

per medlem og vil derfor kigge nærmere på denne regel.  

5. Økonomi 

• Modtaget donation fra Spar Nord Fonden. 

• Spar Nord Fonden har gjort klubben opmærksom på, at en donation fra 2018 

ikke er blevet udbetalt. Donationen har været påtegnet erhvervelsen af 

motoriseret vingehjul til Arcus M. Donationen er nu blevet udbetalt til 

klubbens konto.  

• Regnskab per 30/10 

 Vi har nået 792.930 i indtægter, det er 87% af budgettet. 

 Vi har nået 626.347 i udgifter, det er 100% af budgettet. 

 Der er p.t. et resultat på 166.582 før renter og afskrivninger. 

 Vores kassekredit står p.t. på 133.281,66 disponibelt beløb er 100.000,- 

 Vores foreningskonto står p.t. på 20.144,42. 

6. Materiel jord/fly 

• Status for transport af Arcusvinger til Tjekkiet. 

• Bestyrelsen har været i kontakt med forsikringsklubben og de har sagt god 

for, at Petr transporterer trailer (inkl. flyver) til Tjekkiet. Bestyrelsen forsyner 

samtidig Petr med et dokument, der bekræfter at han transporterer trailer på 

klubbens vegne. 
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• Bestyrelsen indhenter tilbud fra Petr angående påmaling af advarselsstriber 

på vingetipperne på Arcus M i forlængelse af arbejdet med omlakering af 

vingerne. Der efterspørges et design lig det på Discus 2c FES. 

• Vintervedligehold - status for affugtere? 

• Med henblik på at få en større indsigt i strømforbruget af affugterne, indkøbes 

og monteres der strømmålere ved alle affugtere. Dette for at træffe den bedst 

mulige beslutning i forhold til drift af affugterne.  

• Køb af ny Dimona? 

• Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for tilkøbet af en ekstra TMG til 

klubben. Der er fundet et tilbud på en Dimona HK36 Eco, der dog muligvis 

har visse restriktioner. Bestyrelsen søger en tovholder, som kan tage 

snakken med Diamond Aircraft omkring evt. restriktioner og pris. Ydermere, 

forhøre sig iblandt materielgruppen om der er opbakning til sådan et køb. Det 

understreges, at mulighederne på nuværende tidspunkt blot undersøges. 

• Interesse for kunstflyvning 

• Bestyrelsen er af Lars Hestehave blevet gjort opmærksom på, at der 

potentielt er medlemmer i klubben som er interesserede i at blive uddannet i 

akrobatik. Da dette vil berøre beslutningen om at sælge ACRO’en har 

bestyrelsen hørt Lars om han vil indhente yderligere information angående 

interessen. 

7. Flyvning 

• Flyvesæsonen er veloverstået. På trods af COVID-19 blev der stadigt fløjet en del i 

klubben.  
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8. Bygninger 

• Nye hytter og containere 

• Jan Flindt har efterspurgt yderligere information angående ansøgningen om 

opførelse af to 20-fods containere. Dette skyldes, at hvis en container skal 

opføres længere end seks uger, så skal der indhentes byggetilladelse. 

Adspurgte information vedrører primært, hvad der skal opbevares deri. 

Bestyrelsen sender adspurgte information tilbage med henblik på at få en 

godkendelse til opførelsen. 

• Jens har kontaktet de interesserede og foreslår at plantegningen fra Karl 

Kristian bliver skabelonen for de nye hytter. 

9. Ansøgninger 

• IAB 

10.Medlemmer 

• Medlemstal 

  Aktiv 1: 42 

  Aktiv 1 Junior: 12 

  Aktiv 2: 4 

  Aktiv 2 Junior: 0 

  Aktiv 3: 27 

• Medlemsændringer 

  #692, Robert Kovacs, Skift til Passiv 

  #719, Katrine Borup, Skift til Aktiv 1 

  #664, Daniel David Kragh Phillips, Skift til Aktiv 1 

  #706, Rasmus Pedersen, Skift til Aktiv 1 Junior 

  #233, Helge Hald, Skift til Aktiv 3 
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11. Instruktørerne 

• IAB 

12. PR 

• IAB 

13. Arrangementer 

• Bestyrelsen afventer situationen angående COVID-19 inden der tages yderligere 

beslutninger omkring medlemsarrangementer henover vinteren. I første omgang 

aflyses arrangementet den 14/11/2020.  

14. Offentlige myndigheder 

• Opførelse af vindmøller syd for Gundersted 

• Bestyrelsen forhører instruktørgruppen angående deres holdning til 

opførelsen af vindmøllerne. Mogens Beltoft deltager i borgermødet den 

12/11/2020 på vegne af klubben. 

15. Næste møde(r)  

• 01/12/2020 

• 05/01/2021 

16. Evt.
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