
AVIATOR              Forhandlingsprotokol (dagsorden) Dokument nr. 258 
Aalborg svæveflyveklub 

Bestyrelsesmøde 
Tid: Mandag d. 01. Februar 2021 kl. 19:00 
Sted: Klubhuset, 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 

• Håndtering af de mange "småprojekter" fremover - kan vi lave en liste der 

prioriteres? 

• Daniel opretter en liste, som er offentlig tilgængelig (for læsning). Foreslag 

sendes til bestyrelsen, som derefter lægger dem på listen. Formålet er at få 

overblik over alle de små og store projekter, som vi har og gøre det nemmere 

at prioritere dem iht. Økonomi og ressourcer. 

• Planlægning af Generalforsamling 2021 - tidsfrister - hvem er på valg/villig til 

genvalg? 

• JBK villig til genvalg som formand 

• Daniel og Minik er villig til genvalg til bestyrelsen 

• Forslag til behandling på generalforsamlingen senest den 13/2 (4 uger) 

Formandens beretning, det reviderede regnskab samt alle forslag, der 

ønskes behandlet på generalforsamlingen senest 5. marts (8 dage før 

generalforsamlingen finder sted) 

• Invitation til "Intensiv skolingsuge" i uge 19 (12. - 16. maj) 

• Bestyrelsen bakker op om projektet. Lars H. har indvilliget i at være instruktør 

under skolingsugen. Bestyrelsen tager kontakt til DSvU med henblik på at 

sende en officiel invitation ud. 
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• Kan vi holde “åbent” for vintervedligehold? 

• Bestyrelsen vurderer at aktiviteterne i værkstederne overholder gældende 

regler, da værkstederne er aflåst. 

5. Økonomi 

•  Bestyrelsen har færdiggjort regnskabet og sender det til revision inden 

generalforsamlingen. 

6. Materiel jord/fly 

• Bestyrelsen vurderer at vintervedligeholdet forløber udemærket corona 

restriktionerne taget i betragtning. 

7. Flyvning 

• IAB 

8. Bygninger 

• IAB 

9. Ansøgninger 

• Maxi P. Ansøgning om lån af Discus CS til Junior DM 2021. 

• Magnus H. Ansøgning om lån af enten LS4 eller Discus CS til Junior DM 2021. 

• Jens A. Ansøgning om lån af LS4 til Junior EM 2021. 

• Minik D. Frank. Ansøgning om lån af Discus CS til FCC Gliding samt DM 2021. 

• Anja N. Ansøgning om lån af LS4 til Junior DM 2021. 

• Henrik S. Ansøgning om lån af Arcus M til SunAir Cup 2021. 

• Bestyrelsen godkender ansøgninger om flyudlån fra Maxi P., Magnus H., Jens A., 
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Minik F., og Henrik S. Bestyrelsen afviser ansøgning fra Anja N. Bestyrelsen 

lægger sig op af instruktørernes indstilling grundet manglende erfaring. Minik F. Var 

ikke tilstede under beslutningstagen grundet hans egen ansøgning om flyudlån. 

• Minik F. Om lån af af vores all-weather cover t il Arcus til VM 2021. 

• Bestyrelsen godkender ansøgningen. 

10. Medlemmer 

•  IAB 

11. Instruktørerne 

• IAB 

12. PR 

• IAB 

13. Arrangementer 

• Sæsonstart under eventuelle corona restriktioner 

• Bestyrelsen afventer regeringens udmelding sidst i februar før der tages 

beslutning angående arrangementer. Med de nuværende restriktioner kan 

arrangementerne ikke afholdes. Kan arrangementerne ikke afholdes 

udskydes de først og fremmest for en senere afholdelse. 

• PFT-teori d. 10/3 fra 19:30 - 22:00 - muligvis online iht. restriktionerne. 

• Sommerlejr i Tyskland/EKVH i uge 28 (10/7 - 18/7 inkl. weekender). 

• Intensiv skolingsuge fra den 12/5 - 16/5. 

• Sommerfest den 14/8. 

• Standerstrygning den 30/10. 

14. Offentlige myndigheder 
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• IAB  

15. Næste møde(r) 

• 1/3 

• 29/3 

16. Evt. 

• IAB 
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