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Afbud: Ingen 

1. Kommentarer til dagsorden 

• IAB 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

• IAB 

3. Gennemgang af aktionsliste 

• IAB 

4. Formanden 

• Udlån af værksted til Århus svæveflyveklub. 

• Bestyrelsen bakker op om foreslaget og Århus Svæveflyveklub tilbydes at 

benytte vores værksted til at færdiggøre deres vintervedligehold. 

5. Økonomi 

• Regnskab per 28/3. 
  Vi har nået 267.117 i indtægter, det er 22% af budgettet. 
  Vi har nået 205.550 i udgifter, det er 29% af budgettet. 
  Der er p.t. et resultat på 61.566 før renter og afskrivninger. 
  Vores kassekredit står p.t. på 92.825,21 
  Vores foreningskonto står p.t. på 19.935,29 

6. Materiel jord/fly 

• Anskaffelse af to nye redningsskærme. 

• Ole L. Fortæller at redningsskærmriggeren mener vi bør finde to nye 

redningsskærme i løbet af 2021. 

• Det forsøges så vidt muligt at finansiere de to nye skærme via 
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fondsansøgninger. Bestyrelsen kontakter Poul G. vedrørende dette. 

• Foreslag fra Henrik H ang. anskaffelse af ny golfbil? 

• Bestyrelsen finder ikke, at midlerne er til at anskaffe en ny golfvogn i 2021. 

Bestyrelsen har dog overvejet, at sætte den på budgettet for 2022. 

• Junior er grounded. 

• Junioren bestod ikke det årlige syn grundet slør i krængerorsforbindelserne. 

Henrik H. er igang med at anskaffe dele til at udbedre det. 

• Opdatering på omlakering af Arcus vinger. 

• Bestyrelsen har modtaget en opdatering fra værkstedet i Tjekkiet, som har 

haft klubbens Arcus vinger til omlakering. Tipperne er blevet malet og 

flyveren er snarligt klar til afhentning. Bestyrelsen ser frem til at få vingerne 

tilbage og flyet i luften. Den foreløbige dato er 10/4 for overlevering. 

7. Flyvning 

• IAB 

8. Bygninger 

• Forespørgsel fra Magnus H. Angående ombygning af hytte. 

• Bestyrelsen ser ikke, at der er noget i vejen for at udføre ombygningen. Det 

drejer sig om nedrivning af skillevæg, maling af vægge og udskiftning af 

gulvtæppe. Overstiger vedligeholdelsesomkostningerne 1500kr skal dette 

aftales med kasseren. 

• Bestyrelsen er blevet opmærksomme på, at der er medlemmer som gerne vil 

oplade deres el- og hybridbiler på EKVH. Det er desværre ikke muligt på 

nuværende tidspunkt, men bestyrelsen undersøger mulighederne for at etablere 
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mulighed for dette. For hytteejere kan der laves aftale om opladning ved hytterne, 

såfremt elnettet kan holde til det. Bestyrelsen undersøger pt. dette. 

• Bestyrelsen sender en stor tak til Henrik Sylvest for hans arbejde med 

afmærkninger til parkering af fly og ophæng til vingehjul og trækstænger på 

væggene i flyhangaren. 

9. Ansøgninger 

• Ansøgning fra Minik angående lån af 1W i perioden 12. - 23. April til 

nationalholdskonkurrence. 

• Bestyrelsen har godkendt ansøgningen. Minik var ikke tilstede under 

beslutningstagningen, grundet hans post i bestyrelsen. 

10. Medlemmer 

• Medlemsantal 
 Aktiv 1: 44 
 Aktiv 1 Junior: 12 
 Aktiv 2: 4 
 Aktiv 2 Junior: 0 
 Aktiv 3: 21 

• Nye medlemmer 
 #728, Ernst-Torben Fründ, Nyt Aktiv1-DSvU medlem 
 #729, Steffen Skov Larsen, Nyt Aktiv1-DSvU medlem 

• Medlemsændringer (fra december og frem) 
 #528, Thomas Barnholdt Olesen, Udmeldelse 
 #14, Linneman Kristensen, Udmeldelse 
 #601, Bjarne Jakobsen, Udmeldelse 
 #721, Karlos Dul, Udmeldelse 
 #646, Morten Jensen, Skift til passiv 
 #722, Jacob Larsen, Udmeldelse af Aviator 
 #619, Jakob Schulze, Skift til Aktiv1-DSvU 
 #294, Johan Frey, Skift til Passiv 
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 #605, Lars Brodersen, Skift til Passiv 
 #649, Ole Lindschouw, Skift til Aktiv1 
 #242, Tommy Nyby Kristensen, Udmeldelse 
 #629, Jonna Christiansen, Udmeldelse 

11. Instruktørerne 

• Instruktørudvalget har spurgt Søren Henriksen, om han vil være instruktør. Det har 

Søren takket ja til, så han sendes nu på instruktørkursus.  

12. PR 

• Der er så småt kommet gang i klubbens Instagramkonto igen.  

• Der er fin tilgang af elever, så bestyrelsen ser ikke dette som et kritisk punkt i 

øjeblikket. 

13. Arrangementer 

• Bestyrelsen vurderer ikke, at forholdende omkring COVID-19 muliggør en 

forsvarlig afholdelse af generalforsamlingen. Derfor afventes stadig ny dato for 

denne. 

• Mulighederne for afholdelse af DGDA flyvninger er fortsat på pause grundet 

COVID-19. Tidligst genoptagelse forventes henover sommeren. 

14. Offentlige myndigheder 

• IAB 

15. Næste møde(r) 

• 3/5/2021 

• 7/6/2021 

16. Evt. 

•
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