
AVIATOR              Forhandlingsprotokol (dagsorden) Dokument nr. 256 
Aalborg svæveflyveklub 

Bestyrelsesmøde 
Tid: Mandag d. 01. December 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 

• Nyt om Aviator Wiki 

• Projektet er ikke startet endnu, men der er gjort klar til at det kan blive sat op 

på serveren. 

• Billig Dimona til salg - måske solgt 

• Den er solgt og er dermed ikke aktuel længere. 

• Indmeldelse af elever fra Silkeborg til skoling på Dimona 

• Så vidt vides drejer det sig om to elever. Bestyrelsen ser intet problem i, at de 

kan melde sig ind i klubben på lige vilkår og foretage skoling på Dimona. 

• Ny hangar - kan solceller på taget finansere den? 

• Mulighederne for en ny hangar er blevet diskuteret. Det blev foreslået, at 

taget kunne laves i solceller, som formentlig vil kunne indbringe indtægter fra 

strøm samt øge chancerne ved fondsansøgninger. Sagen undersøges stadig. 

• Status på mølleprojekt syd for Gundersted. 

• Aviator har meldt til de andre klubber på EKVH, at vi ikke umiddelbart kan se 

nogle problemer i opførelsen. Formødet er blevet afholdt af kommunen og 
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der afventes nyt fra kommunen. 

• Mere fokus på kunstflyvning i Aviator? 

• Bestyrelsen afventer unionens tilbagemelding. 

• DSVU gaveordning 

• Bestyrelsen tilskynder medlemmerne til at benytte sig af gaveordningen. 

5. Økonomi 

• Regnskab per 28/11. 
  
 Vi har nået 860.907 i indtægter, det er 94% af budgettet. 
 Vi har nået 777.141 i udgifter, det er 124% af budgettet. 
 Der er p.t. et resultat på 83.765 før renter og afskrivninger. 
 Vores kassekredit står p.t. på 44.570,54 
 Vores foreningskonto står p.t. på 20.144,42 

6. Materiel jord/fly 

• Status på Arcusvinger i Tjekkiet. 

• Vingerne er pt. på malerværksted. 

• Status på Instrumentstrategi? 

• Jens prøver at få opdateret listerne på vores instrumentstrategi forud for 

budgettering af 2021. 

7. Flyvning 

• Skal vi tilbyde intensive skolingsuger i Aviator? 

• Bestyrelsen synes initiativet lyder interessant og undersøger mulighederne 

for afholdelse. Jævnfør tasktregulativet er der er en uge takst på 1000kr for 

gæstemedlemskab. DSVU vil dække halvdelen og resten vil være 

egenbetaling. Dette vil dække spilstarter i skolingsugen. Skal der foretages 
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flyslæb er det til Aktiv 3 priser.  

8. Bygninger 

• Foreslag fra Finn H. til modificering af elinstallationen i vognhangaren 

• Bestyrelsen takker ja til tilbuddet om at få installeret et kombirelæ, så 

strømmen i spilhangeren kan afbrydes uden at slukke for affugtere i 

vognhangaren. 

9. Ansøgninger 

• IAB 

10.Medlemmer 

• Medlemsantal 

 Aktiv 1: 42 
 Aktiv 1 Junior: 12 
 Aktiv 2: 4 
 Aktiv 2 Junior: 0 
 Aktiv 3: 27 

• Nye medlemmer 
 - 

• Medlemsændringer 

 #709, Stig Freilev, Udmeldelse 

11. Instruktørerne 

• IAB 

12. PR 

• IAB 

13. Arrangementer 

• IAB 
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14. Offentlige myndigheder 

• IAB 

15. Næste møde(r)  

• 5/1/2021 

• 1/2/2021 

16. Evt. 

• IAB

Side  af 4 4


