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Bestyrelsesmøde 
Tid: mandag den 9. august kl. 19.00 
Sted: Klubhuset, EKVH 

 
Afbud: Daniel 

 

1. Kommentarer til dagsorden 
 
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

 
Udsat til næste møde 

 
3. Gennemgang af aktionsliste 

 
• Opdateret datoer 
• TNN og JBK rykker på salg af spil 

 
4. Formanden 

 
• FES til Electric Aviation Day i Kaldred? 

Vi har spurgt om det bliver afholdt, vi er positive over for evt. sende FES 
afsted 

 

• "Ønskesedlen" offentliggøres (ønske fra generalforsamlingen) 

JBK lægger den ud 
 
5. Økonomi 

 
Økonomi per 6/8. 
 

• Vi har nået 660.681 i indtægter, det er 67% af budgettet. 
• Vi har nået 568.581 i udgifter, det er 81% af budgettet. 
• Der er p.t. et resultat på 92.099 før renter og afskrivninger. 
• Vores kassekredit står p.t. på 171.180,50 
• Vores foreningskonto står p.t. på 19.735,29 

 
6. Materiel jord/fly 

 
• Trailere i trailerhangaren (status?) 

 
 Det ser ud til at der lige nu er plads til alle trailere i vognporten (bestyrelsen 
satte Arcus traileren ind, den stod udenfor ���� ) 
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• Vi har et hængeparti med FES'ens hood! 
 
 Minik har billeder, JBK laver et oplæg til et brev til Schempp-Hirth 
 

• Fly store eftersyn/maling 
 

1. Puchacz (3000 timers eftersyn)? 
2. Maling af Arcus M krop? 
3. Maling af SU? 

  
Vi spørger materielfolkene om prioritering, vi vurderer ikke at vi har råd til det hele på 
en gang! 
 
7. Flyvning 

 
• Udelandinger I forbindelse med SAC? 

 
Vi har haft et par udelandinger med mindre skader på flyene 
 
8. Bygninger 

 
• Minik vil gerne ansøge om at bygge hytte og reservere pladsen til den 

 
JBK tager kontakt til Jan Flindt for at høre om vi kan fælde nogle træer 
JBK tager kontakt til de der har talt om at bygge hytte 
Minik tager kontakt til Finn Hebsgaard vedr. strøm 

 
• Ny vognport på nordsiden af hangaren (som Henrik Holm præsenterede på 

generalforsamlingen) – skal vi bede om et oplæg? 
 

Vi beder om et oplæg fra Henrik 
(Brandsikring af en del af det til opbevaring af brændstoftrailer?) 

 
9. Ansøgninger 

 
 
Ingen ansøgninger



AVIATOR 
Aalborg svæveflyveklub 

Forhandlingsprotokol (dagsorden) Dokument nr. 264 

Page 3 of 2 

 

 

 
 
Bestyrelsesmøde 
Tid: Mandag d. 03. Maj 2021 kl. 19:00 
Sted: Klubhuset, EKVH 

 
10. Medlemmer 

 
Medlemsantal 

• Aktiv 1: 42 
• Aktiv 1 Junior: 14 
• Aktiv 2: 6 
• Aktiv 2 Junior: 0 
• Aktiv 3: 23 

 
Nye medlemmer 
#734, Esben Hald Jensen, Nyt Aktiv 1 Junior medlem 
#735, Linda Saugmann Christensen, Nyt ikke-flyvene medlem 
#736, Emil Gade Søe, Nyt Aktiv 1 Junior medlem 
 
Medlemsændringer 
#220, Jesper Mølbak, Skift til aktiv 3 
#728, Ernst-Torben Fründ, Skift til Aktiv 1 
#720, Erik Berthelsen, Skift til Aktiv 1 
#282, Torben Østergaard, Aktiv2 
#723, Ida Tornby Stender, Udmeldelse 
#530, Frank Sandeløv, Skift til Aktiv 2 
#674, Mads Laier, Skift til Aktiv 3 
#732, Lukas Sode Madsen, Skift til Passiv (Efterskole indtil 1/7-2022) 
 
11. Instruktørerne 

 
• Instruktørmøde 18/8 

 
12. PR 

 
 IAB 
 
13. Arrangementer 

 
• Gratis stand til Blokhus Fly – in? 

 
Bestyrelsen var enige i at vi takker nej denne gang, men gerne vil inviteres igen 

 
• Datoer for arrangementer m.m. for det kommende år? (ønske fra 

generalforsamlingen) 
 

Standerstrygning 30/10 (fællesspisning om aftenen) (fremover sidste lørdag i 
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oktober) 
Siderorsfest 6/11 kl 18 (fremover første lørdag i november) 
Nytårskur 15/1 kl. 10 (fremover 3. lørdag i januar) 
 
Væddemålsfest (5/3) kl 18 
Standerhejsning (12/3) 
Generalforsamling (18/3) Fredag kl. 18 
”PFT teori” – snak med Poul 
Sommerfest (90 års fødselsdag) 25. juni kl 18 (efter bestyrelsesmødet ændret til 
den 20. august 2021) 
 
Vi overvejer et par klubaftener i løbet af vinteren (Bertel Knudsen (meteorolog i 
forbindelse med DSvU konkurrencer foreslået som et emne) 

 
• Vi har talt om en 50 år jubilæumsfest for hangaren i august, det mener jeg ikke er 

realistisk at nå! Mit forslag er istedet at vi holder en 90 års jubilæumsfest for 
klubben i juli næste år, fastlægge datoen nu, og finde en lille gruppe der vil stå 
for planlægningen? 

 
Enighed om at vi går igang med planlægningen ���� 

 
14. Offentlige myndigheder 

 
 

• Skal vi lægge referaterne fra brugermøderne ud på chatten? 
 
 Det gør vi. JBK tager aktion 
 

• Næste brugermøde er 16/9 
 
 
15. Næste møde(r) 

 
• 6/9/2021 
• 12/10 - 2021 

 
16. Evt. 

 
 IAB 
 
Referent: Jens Bonderup Kjeldsen 


