
AVIATOR              Forhandlingsprotokol (dagsorden) Dokument nr. 259 
Aalborg svæveflyveklub 

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

Afbud: Ingen 

1. Kommentarer til dagsorden 

• IAB 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

• Underskrift af referat udsættes til at næste møde grundet mangel på papir. 

3. Gennemgang af aktionsliste 

• IAB 

4. Formanden 

• Status for aktiviteter ifht. Coronasituationen 

• Vi afventer yderligere information fra regeringen, før bestyrelsen tager stilling 

til, om der afholdes flyvning. 

• Generalforsamling 2021 - indkomne forslag? - opfølgning for valg (suppleanter, 

revisorer m.m.) dirigent? 

• Mogens kontakter revisorerne i forbindelse med revisionsmødet. Bestyrelsen 

hører Henrik Holm om han vil være dirigent. Daniel er referent.  

• Omlakering af Discus CS krop (henvendelse fra Maxi og Henrik) 

• Bestyrelsen søger at indhente priser, før der tages en beslutning. 

• Ny webmaster (og klubtræner)  

• Daniel overtager posten som webmaster. Bestyrelsen afventer det 

kommende instruktørmøde, for at få deres betragtninger med i forbindelse 

med valg af klubtræner. 
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• Opstilling af containere - måske et "skur" i stedet? 

• Bestyrelsen leder fortsat efter den rigtige løsning. Umiddelbart arbejdes der 

videre med tanken om et skur. 

• Torben Østergaards udfordringer med bestilling - streckenflug.de 

• Udfordringerne blev løst efter gentagne henvendelser fra flere medlemmer. 

Det har resulteret i, at pengene er blevet tilbagebetalt. 

• Introduktion/Gennemgang af projektliste 

• Bestyrelsen går projektlisten igennem og begynder at arbejde med punkterne 

indtil næste bestyrelsesmøde. 

• Kontaktperson til Danish Air Cadets 

• Bestyrelsen håber, at dette er en post, som den kommende klubtræner også 

kan betræde, da arbejdsområderne ligger tæt på hinanden. Udvælgelsen 

udskydes derfor indtil valg af klubtræner er på plads. 

5. Økonomi 

• IAB 

6. Materiel jord/fly 

• Skal vi bestille vingetape sammen med Jens A.? 

• Jens A. Er ved at købe vingetape til ejet forbrug og har i den foranledning 

spurgt, om klubben skal have købt noget med. Bestyrelsen takker for 

tilbuddet, men foretrækker at købe en bredere type tape (25mm) mod de 

19mm, som Jens bestiller hjem. 

• Status på Arcus vinger 
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• Arbejdet er godt på vej. Revnerne var heldigvis ikke så dybe som frygtet, og 

bestyrelsen håber derfor på, at vingerne er færdige sidst i Marts måned. Vi er 

muligvis heldige, at Petr Panek kan transportere vingerne tilbage til Danmark. 

• Ole L. har adviseret bestyrelsen om, at der kun er 200 timer tilbage på Puchacz, 

før den skal have et 3000 timers eftersyn. Bestyrelsen vil derfor begynde at 

overveje, hvad der skal gøres, hvordan det skal gøres og hvor det skal gøres. 

7. Flyvning 

• IAB 

8. Bygninger 

• IAB 

9. Ansøgninger 

• IAB 

10. Medlemmer 

• Forespørgsel fra André ang. skrivelse om pris på uddanelse til S-pilot. 

• Jens K. Står får den fremtidige kontakt til André med henblik på at få hjulpet 

ham igang. 

11. Instruktørerne 

• IAB 

12. PR 

• Bestyrelsen vil få udarbejdet materiale til informationstavlen ved 

lufthavnsbygningen. 

13. Arrangementer 
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• IAB 

14. Offentlige myndigheder 

• IAB 

15. Næste møde(r) 

• 29/3/2021. 

• 3/5/2021 

16. Evt. 

• IAB 
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