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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 

• Forslag fra Karsten J. vedr. WiFi 

• Det er kommet bestyrelsen for ørene, at Henrik Holm har lånt to MESH 

enheder til klubben. Bestyrelsen takker meget og foreslår, at Henriks enheder 

benyttes og de enheder Karsten har foreslået til områderne uden for 

klubhuset. Bestyrelsen kontakter Karsten med henblik på koordinering af 

opsætning.  

• Forespørgsel fra Erik Berthelsen vedr. 25. juni 

• Bestyrelsen ser arrangementet som en god mulighed for at informere 

omkring Aviators tilbud. Derfor godkendes Erik’s forespørgsel. 

• Indkaldelse til møde hos DSvU ang. kunstflyvning 

• Formanden blev indkaldt til møde hos DSvU om at få startet skoling i 

kunstflyvning op igen i Danmark. De nye kunstflyvningsnormer fra EASA er 

blevet offentliggjort på DSvU’s hjemmeside. Nordsjællands- og Midtsjællands 

svæveflyveklub har planer om at ansøge om åbning af kunstflyvningsbokse i 
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deres område. Formanden er blevet spurgt, om han kan indhente information 

angående den boks, som klubben har haft på EKVH.  

5. Økonomi 

• Regnskab per 6/6 

• Vi har nået 470.921 i indtægter, det er 48% af budgettet. 

• Vi har nået 439.955 i udgifter, det er 63% af budgettet. 

• Der er p.t. et resultat på 30.965 før renter og afskrivninger. 

• Vores kassekredit står p.t. på 129.473,05 

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

6. Materiel jord/fly 

• Hoodskade på FES, hvordan kommer vi videre? 

• Formanden skriver en mail til material kontrollanterne med henblik på 

assistance med at kontakte Schemp-Hirtth med henblik på en reklamation. 

• Status på reperation af vinger på Arcus 

• Hvad er blevet lavet på vingerne? 

• Hvilken epoxy og hærder er brugt? 

• Hvor dybt er der slebet ned? 

• Får vi en faktura? 

• Thomas N. er I kontakt med Petr Panek omkring anskaffelse af de 

efterspurgte informationer samt faktura. 

• Efter henvendelse fra materiel udvalget er bestyrelsen gået igang med processen 

om at indhente tilbud på 1000 timers eftersyn på Puchacz i den kommende vinter. 
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7. Flyvning 

• IAB 

8. Bygninger 

• Henrik H. Har foreslået at klubben får tilbygget en vognport på nord siden af vores 

flyhangar. Bestyrelsen er indstillet på at undersøge mulighederne og ser frem til 

Henrik’s oplæg til generalforsamlingen. Bestyrelsen drøftede et alternativ med 

tilbygning til den nuværende vognhangar. 

9. Ansøgninger 

• Flylån til klubtur til Tyskland 2021 

• Bestyrelsen godkender udlån 1W, 2W, 4W samt XUT eller SU til klubturen. 

10.Medlemmer 

• Medlemsantal

	 	 Aktiv 1: 44

	 	 Aktiv 1 Junior: 13

	 	 Aktiv 2: 4

	 	 Aktiv 2 Junior: 0

	 	 Aktiv 3: 23


• Nye medlemmer

	 	 #732, Lukas Sode Madsen, Nyt Aktiv 1 Junior medlem

	 	 #733, Jens Würtz, Nyt Aktiv 1 medlem


• Medlemsændringer

	 	 #625, Michael Rønaa, Skift til Aktiv 1

	 	 #718, Anja Neergaard, Skift til Passiv

	 	 #220, Jesper Mølbak, Skift til aktiv 3

	 	 #728, Ernst-Torben Fründ, Skift til Aktiv 1
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11. Instruktørerne 

• På det næstkommende instruktørmøde bliver der lagt fokus på, hvordan vi kan få 

kortet ventelisten ned samt gjort nogle af de nuværende elever færdige. 

12. PR 

• IAB 

13. Arrangementer 

• Afholdelse af generalforsamling. Dato? 

• Bestyrelsen foreslår d. 24/6 kl. 18 til at afholde generalforsamling. 

• Bestyrelsen overvejer at afholde en sommerfest/50-års fødselsdagsfest for 

flyhangarer i August. Dette forudsætter naturligvis gældende COVID-19 

restriktioner kan overholdes.  

14. Offentlige myndigheder 

• IAB 

15. Næste møde(r)  

• 5/7/2021 

• 9/8/2021 

16. Evt. 

• IAB
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