
AVIATOR              Forhandlingsprotokol (dagsorden) Dokument nr. 265 
Aalborg svæveflyveklub 

Bestyrelsesmøde 
Tid: Mandag d. 06. September 2021 kl. 19:00 
Sted: EKVH

Afbud: Ingen 

1. Kommentarer til dagsorden 

• IAB 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

• IAB 

3. Gennemgang af aktionsliste 

• IAB 

4. Formanden 

• Møde med materielkontrollanterne i Oktober? 

• Der ligges fra bestyrelsens side op til, at der afholdes et møde med 

materielkontrollanterne ved indgangen til vintervedligehold samt ved 

sæsonstart. Formålet med dette møde er at diskutere og koordinere status 

for klubbens materiel og fordeling af arbejdsopgaver. Bestyrelsen rækker 

henvendelse til materielkontrollanterne for at aftale dette. Mødet foreslåes 

afholdt i oktober måned. 

• Fundraiserkursus - nogen der kan deltage? 

• Henrik Holm har venligst tilbudt at deltage i kurset på klubbens vegne. 

Bestyrelsen takker mange gange. 

• Nye hytter, skal vi have lavet en lokalplan? 

• Der er overfor bestyrelsen blevet fremlagt plantegninger af Karl K. Og Minik 

omkring ønsker til kommende nye hytter. Projektet er nu ved at nå en stadie 

af konkretisering, hvor disse planer vil blive fremlagt for klubbens 

medlemmer. Karl K. Og Minik retter henvendelse til kommunen med henblik 

på at få byggetilladelse til opførelse af de nye hytter. Bestyrelsen fremlægger 

generelle regler for opførelse af de nye hytter snarest. 
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• Henvendelse fra camping pladsen omkring brochurer? 

• Der er blevet rettet henvendelse til bestyrelsen fra Himmerlands Camping og 

Feriecenter. De har oplevet efterspørgsel (positiv) fra deres gæster omkring 

aktiviteterne på flyvepladsen. Det er derfor aftalt, at der bliver lagt nye 

brochurer hos camping pladsen ved sæsonstart, som de kan dele ud til deres 

gæster. 

• Får vi lagt referaterne ud som aftalt? 

• Referaterne bliver frigivet til tiden fremadrettet. 

5. Økonomi 

• Hermed regnskab per 5/9. 

Vi har nået 743.068 i indtægter, det er 76% af budgettet. 

Vi har nået 604.060 i udgifter, det er 86% af budgettet. 

Der er p.t. et resultat på 139.008 før renter og afskrivninger. 

Vores kassekredit står p.t. på 200.596,93 

Vores foreningskonto står p.t. på 19.735,29 

• I forbindelse med klubbens årlige møde med forsikringsselskabet blev det opdaget, 

at forsikring på klubbens gamle wirehenter ikke er blevet afmeldt. Dette til trods for, 

at forsikringselskabet er blevet skriftligt underrettet om dette. Mogens retter 

henvendelse til forsikringsselskabet for at få rettet op på det. Forsikringerne 

stemmer på det resterende materiel. 

6. Materiel jord/fly 

• Rengøring af fly 

• Bestyrelsen er enig i, at den nuværende tilstand af materialerne ikke er 
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tilfredsstillende. Bestyrelsen finder dog dette som en god anledning for at få 

udarbejdet fælles retningslinjer for vask/polering af fly. Der rettes derfor 

henvendelse til materielkontrollanterne med henblik på at få udarbejdet disse 

retningslinjer. 

• Udløbne faldskærme 

• Søren H. Har opdaget at en af vores skærme er udløbet på dato. Det er 

ydermere blevet påpeget af flere skærme muligvis er tæt på at udløbe også. 

Bestyrelsen retter henvendelse til materielkontrollanterne med henblik på at 

få fornyet skærmene. 

• Hood-skade på 1W 

• Det er fortsat bestyrelsens vurdering, at skaderne på 1W’s hood skyldes en 

produktionsfejl hos Schempp-Hirth. Forsikringen er underrettet i tide, men det 

forsøges i første omgang at starte en reklamation hos fabrikken på skaden. 

Schempp-Hirth mente, at det skyldes de lave temperaturer der var der, første 

gang det blev rettet henvendelse til fabrikken. Nu har temperaturene været 

højere i et godt stykke tid og der er fortsat ingen ændring i hood’en. Derfor 

rettes der nu henvendelse til fabrikken igang med henblik på at finde en 

løsning. 

• 3000 timers eftersyn på XUT 

• Det er ved at være tid til at få bestilt tid til det nærtstående 3000 timers 

eftersyn på klubbens Puchacz. Formanden og Thomas N. Retter derfor 

henvendelse til flere værksteder med henblik på at få indhentet tilbud på 

vedligeholdet. 
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• Lakskader på LS4 

• Stefan Pielmeier har gjort bestyrelsen opmærksom på, at gamle revner i 

glasfiberen begynder at skabe problemer i den øvre lak på klubbens LS4. Det 

tyder på, at der “bare” er lakeret ovenpå de gamle skader i stedet for at 

udbedre revnerne i sin tid. Stefan mener, at det højest sandsynligt betyder en 

fuld omlakering af vingerne for at forebygge en pludselig grounding. 

Bestyrelsen indhenter tilbud på omlakering i samarbejde med materielkontrol-

lanterne. 

• Omlakering af Discus CS vinger 

• Det er uundgåeligt at vingerne på SU skal omlakeres. Bestyrelsen begynder 

derfor at indhente tilbud på dette, så arbejdet kan blive planlagt. Bestyrelsen 

indhenter tilbud på omlakering i samarbejde med materielkontrollanterne. 

7. Flyvning 

• DGDA flyvninger 

• Bestyrelsen har fået god feedback på at afholde DGDA flyvninger fredage 

eftermiddag. Da dette belaster den almindelige flyvning mindst muligt. 

Bestyrelsen overvejer derfor lige nu om datoerne for næste år udelukkende 

skal være fredage. 

8. Bygninger 

• IAB 

9. Ansøgninger 

• IAB 

10.Medlemmer 
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• Medlemsantal

	 	 Aktiv 1: 43

	 	 Aktiv 1 Junior: 15

	 	 Aktiv 2: 6

	 	 Aktiv 2 Junior: 0

	 	 Aktiv 3: 23


• Nye medlemmer

	 	 #737, Nicklas Beltoft, Nyt Aktiv 1 Junior medlem

	 	 #738, Christian Hansen Collart, Nyt Aktiv 1 medlem


• Medlemsændringer

	 	 Ingen

	 	  
11. Instruktørerne 

• Bestyrelsen byder den nye instruktør velkommen. 

12. PR 

• Det går godt med tilgangen af elever.  

13. Arrangementer 

• Bestyrelsen kommer snarest med udlæg til datoer kommende arrangementer - 

også for næste år. 

14. Offentlige myndigheder 

• IAB 

15. Næste møde(r)  

• 12/10/2021 

• 9/11/2021 

16. Evt. 

• Frigivelse af “ønskelisten”. Listen over ønskede projekter i AVIATOR. 

• Listen bliver frigivet snarest!
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