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Afbud: Daniel Phillips 
 
1. Kommentarer til dagsorden 

OK 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

Udsat 

3. Gennemgang af aktionsliste 

Udsat 

4. Formanden 

• Instrumentstrategi 

Vi opdateret til næste møde, fremover vil vi have den opdateret i efteråret, så den er klar til 

budgetlægningen i januar 

• Salgskontrakt på Acro 

Rettet noget til, JBK gør færdig onsdag og sender rundt. 

• Stemmeret til generalforsamling for passive medlemmer? Ønske fra DSvU, da de 

så kan tælle med som medlemmer i de (økonomisk) vigtige DIF opgørelser :-) 

Vi overvejer om det skal stilles et forslag til vedtægtsændringer til generalforsamlingen 

• Fordeling af fly til flyudlån 

Bestyrelsen siger ja til de fem ansøgninger, dog reducerer vi JDM til 9. – 17., begge dage 

inklusiv (Jens og Maxi spørges om de vil have søndagen med). 

5. Økonomi 

• Budget 2022 

Budget og Tastblad blev gennemgået og rettet til (vi besluttede at hæve de fleste 
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kontingenter med 8 %) 

6. Materiel jord/fly 

• 1W hood, har vi hørt noget fra Schempp-Hirth? 

Vi sender billedet af revnen der viser at det ikke startede ved vinduet 

Vores forventning er at den nok skal til Tyskland! 

 

• Vejle har spurgt om de må leje 1W, da de er interesseret i måske at købe en FES. 

Måske bytte med deres Duo-Discus i perioden? 

Vi vil forslå at de kommer til EKVH og prøver den, vi foreslår en hverdag, med flyslæb (til 

Aktiv3 priser) 

• Køb af dustcovers til ASK21 + LS4 + Discus CS 

Vi besluttede at købe dem, Minik undersøger muligheden for at få navn på dem 

7. Flyvning 

IAB 

8. Bygninger 

Thomas har sat ny vandhane i køkkenet, og der kommer en ny vask 

9. Ansøgninger 

IAB 

10. Medlemmer 

IAB 
  
11. Instruktørerne 

Minik og Michael er i gang med teori m.m. til I-kursus 

12. PR 
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IAB 

13. Arrangementer 

Vi skal have startet planlægning af 90 år fødselsdagen 

Vi skal have fundet en eller flere tovholder(e) til Væddemålsfesten 

14. Offentlige myndigheder 

Brugermøder har været aflyst de seneste par gange pga. Corona 
 

15. Næste møde(r)  

Tirsdag den 1/3 

16. Evt. 

 


