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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 

• DGDA flyvninger i 2021 

• Bestyrelsen overvejer genåbning af tilmeldelser og afvikling af flyvninger med 

DGDA. Det overvejes, om det eventuelt kan afholdes på hverdagsaftener for 

at belaste skoling og weekendflyvning mindst muligt. Jens undersøger 

mulighederne for dette. Der arbejdes også med muligheden for at kræve 

coronapas for at kunne deltage i flyvningerne. Dette kræves som 

udgangspunkt kun for gæsterne. 

• FES til Roskilde Airshow 

• Bestyrelsen har takket ja til at deltage i Roskilde Airshow med FES. Dette for 

både for at repræsentere svæveflyvningen samt fremme elektrisk flyvning. 

Perioden er 13., 14. samt 15. August.  

• 50 års “Hangarfest” 

• Bestyrelsen overvejer mulighederne for at fejre vores flyhangar 50 års 

jubilæum. Bestyrelsen ser lige tiden an med corona og overvejer, hvordan 

arrangementet kan afholdes best muligt (med omtanke på god corona-skik). 

Dette kan eventuelt slåes sammen med den årlige sommerfest. 

• Nye slæbepiloter 

• Bestyrelsen siger OK til uddannelse af nye slæbepiloter. Bestyrelsen påpeger 
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dog, at de formelle krav skal overholdes for omskoling, piloten skal selv 

betale for de nødvendige flyvninger for at få tilladelsen, samt det er pilotens 

eget ansvar af opretholde status. 

• Teoriprøver 

• De seneste meldinger lyder på, at det bliver muligt at afholde teoriprøver 

internt i DSvU regi igen. Det forlyder dog, at prisen for teoriprøverne stadig vil 

stige en smule. Det er endnu uvist, hvordan og hvorledes rammerne omkring 

det bliver. 

5. Økonomi 

• Regnskab per 2/5. 

• Vi har nået 367.270 i indtægter, det er 37% af budgettet. 

• Vi har nået 295.763 i udgifter, det er 42% af budgettet. 

• Der er p.t. et resultat på 71.506 før renter og afskrivninger. 

• Vores kassekredit står p.t. på 66.062,26 

• Vores foreningskonto står p.t. på 19.835,29 

• Spar Nord har varslet stigninger i gebyrer for muligheden for overtræk på 

kassekredit. Da kassekreditten aldrig er blevet benyttet, har bestyrelsen besluttet, 

at nedlægge kassekreditten for ikke at betale disse gebyrer. 

6. Materiel jord/fly 

• Trailere i trailerhangaren 

• Henrik S. (Tzylle) har tilbudt at lave en anordning, så vi kan hejse de åbne 

trailere op i vognhangaren for at skabe mere plads. Dette forudsætter blot, at 

bestyrelsen betaler for en kran. Dette vil bestyrelsen gerne sige ja til og 

mange tak! 

• Bo tilbød for noget tid siden, at forlænge en enkelt plads i hangaren så 
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traileren til 2W kan komme helt ind og stå. Såfremt tilbuddet fra Bo stadig står 

ved magt, så vil gerne takke ja til tilbuddet. 

• Offentliggørelse af opgavekatalog 

• Der har været forespørgsler blandt medlemmerne om at offentliggøre 

opgavekataloget over de projekter/investeringer, som vi i klubben gerne vil 

have enten købt eller udført. Bestyrelsen offentligør opgavekataloget snarest. 

• Offentliggørelse af aktionsliste 

• Der har været forespørgsler blandt medlemmerne om bestyrelsen vil 

offentliggøre aktionslisten med igangværende bestyrelsesopgaver. 

Bestyrelsen ser ingen hindring for dette og den bliver derfor offentliggjort 

snarest. 

7. Flyvning 

• Der har været udfordringer med springerflyet fra faldskærmsklubben ikke melder, 

når der kommer springere, samt springerelever lander tæt ved eller på banen. 

Dette giver sikkerhedsmæssige udfordringer for vores flyvning. Der er etableret 

dialog med faldskærmsklubben og der er aftalt fælles møde for at løse 

udfordringerne.  

• Efter overvejelserne angående den nuværende skolingsstruktur, overvejer 

bestyrelsen nu at åbne op for mere end otte A-elever af gangen. Dette skyldes 

primært, at der er en lang venteliste blandt nye elever samt det vurderes, at der er 

kapacitet til køre flere elever igennem A-normerne. 

8. Bygninger 
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• IAB 

9. Ansøgninger 

• IAB 

10. Medlemmer 

• Medlemsantal 
 Aktiv 1: 44 

 Aktiv 1 Junior: 12 

 Aktiv 2: 4 

 Aktiv 2 Junior: 0 

 Aktiv 3: 22 

• Nye medlemmer 
 #730, Viktor Hjorth, Nyt Aktiv 1 Junior medlem 

 #731, Jesper Lund Nielsen, Nyt Passiv medlem 

• Medlemsændringer 
 #619, Jakob Schulze, Skift til Aktiv1 

 #577, Ulrike Pielmeier, Skift til Aktiv 3 

 #625, Michael Rønaa, Skift til Aktiv 1 

 #718, Anja Neergaard, Skift til Passiv 

11. Instruktørerne 

• IAB 

12. PR 

• Der søges blandt de yngre medlemmer personer, som vil være med til at lægge 

indhold op på klubbens Instagram og Facebook konti. 
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13. Arrangementer 

• Arrangementer er stadig udsat grundet COVID-19. 

14. Offentlige myndigheder 

• IAB 

15. Næste møde(r) 

• 7/6/2021 

• 5/7/2021 

16. Evt. 

• IAB
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