
AVIATOR              Forhandlingsprotokol (dagsorden) Dokument nr. 267 
Aalborg svæveflyveklub 

Bestyrelsesmøde 
Tid: Tirsdag d. 09. November 2021 kl. 19:00 
Sted: Klubhuset, 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 

• Kan vi flytte "Nytårskuren" fra den 16. til den 22. januar? 

• Der er ingenting, som ligger til hindring for at flytte. Nytårskuren flyttes derfor 

til 22/1/2022 kl. 10. 

• Dato for 90-års fødselsdag. Mulig dato er 23/7. Der skal også nedsættes et 

planlægningsudvalg. 

• Datoen falder ikke sammen med andre arrangementer og datoen bliver 

derfor 23/7/2022. Formanden melder sig frivilligt til planlægningsudvalget og 

vil sende følere ud for at finde et par flere. 

• Telt til hangar 

• Den nuværende presenning vi bruger i hangaren til at opbevare fly under 

vedligehold er slidt op. Thomas har fundet et lagertelt hos TeltPartner. Det er 

6x12 meter for 7000kr. med levering medio december. Bestyrelsen synes 

dette er den rigtige løsning i forhold til at købe en ny presenning som 

erstatning for den nuværende. Dette for ikke at lave en lappeløsning. 
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• Prioritering af punkterne på “ønskesedlen”. Skal vi finde et seperat møde for dette i 

den kommende tid? 

• Bestyrelsen mødes tirsdag d. 16/11 for at prioritere kataloget. 

• Dato for møde med materielkontrollanter og flyfaddere i januar. 

• Mødet søges afholdt i uge 3 eller uge 4 i 2022. Formanden udsender Doodle 

med henblik på at finde en dato, hvor flest mulige kan deltage. 

5.   Økonomi 

• Regnskab per 7/11. 

 Vi har nået 941.124 i indtægter, det er 96% af budgettet. 

 Vi har nået 713.122 i udgifter, det er 102% af budgettet. 

 Der er p.t. et resultat på 228.001 før renter og afskrivninger. 

 Vores kassekredit står p.t. på 127.402,94 

 Vores foreningskonto står p.t. på 169.635,29 

• Medlemsantal 

 Aktiv 1: 42 

 Aktiv 1 Junior: 13 

 Aktiv 2: 6 

 Aktiv 2 Junior: 0 

 Aktiv 3: 22 

• Nye medlemmer 
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  ingen 

• Medlemsændringer 

#685, Kenneth Vittrup Pedersen, Udmeldelse 

#576, Stefan Pielmeier, Skift til kategori 3 

#736, Emil Gade Søe, Skift til Passiv 

#530, Frank Sandeløv, Skift til Aktiv2-DSvU 

• Lån fra medlem 

• Klubben har et lån fra et af klubbens medlemmer. Lige nu betaler klubben 

klubben renterne for lånet tilbage, men ikke selve lånet. Bestyrelsen agter at 

begynde at afdrage lånet fra start 2022. 

6. Materiel jord/fly 

• Status på vedligehold af SU. 

• Det har ikke været muligt at få en status på vedligeholdet af SU. 

Bestyrelsen rykker for dette. 

• Vi har modtaget et tilbud på XUT, Erik Nørskov har godkendt dette. Går vi 

videre? 

• Hvis muligt, vil Ole L. gerne følge flyveren ned til værkstedet for at sikre 

sig kvaliteten af arbejdet. Bestyrelsen afventer tilbud fra GliderService.pl 

og kommer der ikke noget tilbud inden for at næste par dage, så går 
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bestyrelsen med det første indhentede tilbud, som Erik Nørskov har 

godkendt. Bestyrelsen søger at aflevere flyveren i december måned. 

• Stefan P. har undersøgt lakken på LS4 og har konkluderet at en udbedring af 

skaderne kan vente til næste vintervedligehold. 

• Bestyrelsen tager Stefans mail til efterretning. 

• Arcus'en har været "Out of order" i en længere periode her i efteråret, gør vi det 

rigtige når vi forsøger at gøre mest muligt selv (i dette tilfælde selv svejse 

udstødningen)? 

• Bestyrelsen tager en snak med materielfolkene omkring dette til januar. 

• 1W status på hood skaden - Har vi fået svar fra Schempp-Hirth? 

• Schempp-Hirth har endnu ikke vendt tilbage på bestyrelsens 

henvendelser. Formanden rykker for svar. 

• Status for affugtere - kører de? 

• Der bliver arbejdet på at finde ud af, hvad status er for affugterne. Der er 

flere bud på, hvad der kan have været galt med dem. Dette undersøges 

stadig. 

7. Flyvning 

• Får klubben 2G’eren på besøg i 2022. 

• Bestyrelsen undersøger om klubben får glæde af 2G’eren i kommende 

sæson. 

8. Bygninger 

• Status for taget på flyhangaren 
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• Kommunen har haft tømrere ude at kigge på flyhangarens tag. 

Tilbagemeldingen var, at det ikke ville være rentabelt blot af udskifte nogle 

enkelte tagplader, da hele taget er for gammelt. Der er i kommunens budget 

for 2023 at skifte taget. Der bliver derfor opsat en presenning på taget, som 

skal forhindre gennemtrængning af vand indtil taget udskiftes. 

9.  Ansøgninger 

• IAB 

10. Medlemmer 

• IAB 

11. Instruktørerne 

• IAB 

12. PR 

• IAB 

13. Arrangementer 

• Sommerlejr i 2022 - hvornår? 

• Bestyrelsen foreslår som udgangspunkt uge 29 i 2022. 

• Der er tradition for at “gamle” medlemmer mødes 2. weekend i juli. Skal klubben 

gøre noget for at arrangere dette? 

• Bestyrelsen glæder sig over, at der kommer nogle og vil være i klubben.  

14. Offentlige myndigheder 

• Bevilling til ny asfalt i 2022. 

• Kommunen har bevilget 2 mio. kr. til renovering af asfaltbanen i 2022. 
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Bestyrelsen forventer yderligere, at 123.000kr bliver bevilget til renovering af 

taget på hangaren i 2023. 

15. Næste møde(r) 

• 16/11/2021 

• 7/12/2021 

• 4/1/2022 

16. Evt.
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