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Afbud: Ingen 
 
1. Kommentarer til dagsorden 

• Tilføjelse af punkt angående pumpe til toilet. 

2. Konstitution af bestyrelsen 

• Minik Dam Frank bliver næstformand. 

• Thomas Nymark Nielsen bliver bestyrelsesmedlem. 

• Mogens Beltoft bliver kasserer 

• Daniel Phillips bliver sekretær 

• Jens B. Kjeldsen er formand. 

3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

• Udsat til næste møde. 

4. Gennemgang af aktionsliste 

• Udsat til næste møde. 

5. Formanden 

• Nye hytter - hvad gør vi med kloak, har vi nok strøm (skal vi have "købt" flere 

amperer på vores tilslutning?), kan vores kabler "bære" det? 

o Processen omkring byggetilladelse til den første hytte er sat i gang. 

Bestyrelsen afventer kommunens svar angående krav til kloakering.  

o Bestyrelsen undersøger strømkravene i forbindelse med strøm til de nye 

hytter. Bestyrelsen rækker ud til Finn H. for nærmere afklaring. 

• Skal vi begynde at placere "grunde" til hytter i skoven vest for vejen ind til den 
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røde hangar? 

o Bestyrelsen kigger på konkrete placeringer af hytter på næste 

bestyrelsesmøde. 

• Kommunen har ikke fundet ud af hvor vandlækken er (eller var?), til gengæld 

har de fundet adskillige vandmålere - så vi må forvente at få regninger på vand 

fremover! 

• Fundraising - vi skal have noget startet op 

o Bestyrelsen vil prøve i samabejde med Henrik H. at få startet et 

fundraising udvalg. 

• 90-års fødselsdag - hvad gør vi? 

o Bestyrelsen vil forsøge at samle et udvalg, som kan påbegynde arbejdet i 

slutningen af april. 

• Flyudlån 2022 

o 13/4 - 18/4 2022 Maxi Rose Pielmeier og Aksel Busk Lassen - LS4 OY-

TXA - Juniorlejr Vestjysk Svæveflyveklub   

o 14/4 - 18/4 2022 Henrik Weper - Discus CS OY-XSU - Juniorlejr Vestjysk 

Svæveflyveklub  

o 18/4 - 24/4 2022 Minik Dam Frank - Discus 2C-FES - 

Nationalholdskonkurrence, Arnborg  

o 21/5 - 5/6 2022 Minik Dam Frank - Discus CS (SU) - DM, Arnborg  

o 25/5 - 6/6 2022 Jens Andersen - LS4 (PLU) - DM, Arnborg 

o 9/7 - 17/7 2022 Jens Würtz - Discus 2C FES (1W) - Sun Air Cup, Arnborg 

o 9/7 - 17/7 2022 Maxi Pielmeier - Discus CS (SU) - Sun Air Cup, Arnborg 
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o  

• Gæsteflyvninger - TrueStory m.m.- forsikringer? 

o Der er opstået tvivl omkring dækningsgraden af de nuværende forsikringer 

i forbindelse med afholdelse af flyvninger via TrueStory. Det er derfor 

bestyrelsens vurdering, at TrueStory flyvningerne sættes på bero indtil, det 

er fuldstændig afklaret. Bestyrelsen har taget kontakt til de andre klubber i 

Danmark som benytter sig af TrueStory for at få dette afklaret og få et 

konkret svar fra Forsikringsklubben. 

• Køber vil gerne beholde Acro’en på dansk register 

o Bestyrelsen undersøger om det er for sent at beholde Acro’en på dansk 

register, da køber gerne vil beholde den på dansk register året ud 

 

 

 

6. Økonomi 

• Økonomi pr. 3/4/2022 

o Vi har nået 292.228 i indtægter, det er 26% af budgettet.  

o Vi har nået 210.417 i udgifter, det er 24% af budgettet.  

o Der er p.t. et resultat på 81.810 før renter og afskrivninger.  

o Vores kassekredit står p.t. på 208.040,18 Vores foreningskonto står p.t. 

på 403.851,87 

• Værdi af Puchacz 

o Puchacz’en er pt. Fuldstændig afskrevet i regnskabet. Bestyrelsen har 
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drøftet om værdien skal øges tilsvarende prisen på det nyligt afsluttede 

vedligehold. Prisen for vedligeholdet er 164.939,81 kr. Bestyrelsen har 

vurderet at sætte den regnskabsmæssige værdi af Puchacz’en til dette 

og afskrive den over 10 år. 

7. Materiel jord/fly 

• Flyflådestrategi/flyindkøb/flysalg 

• Bestyrelsen mener ikke, at det er det rigtige tidspunkt at sælge FES’en på. 

Det nuværende marked går rigtig hurtigt og bestyrelsen mener ikke, at det 

vil være realistisk at finde et nyt sæde på kort tid – specielt i starten af 

sæsonen. 

• Bestyrelsen vil hurtigst muligt sætte en medlemsundersøgelse i gang for 

at få afklaret medlemmernes holdning til flykøb/strategi. Bestyrelsen vil på 

baggrund af dette kigge nærmere på køb af nye fly. Dette for at flest mulige 

medlemmer får mulighed for at få indflydelse på beslutningen. 

• Udskiftning af tromlerne på spillet 

• Det er opdaget, at tromlerne kører skævt. Magnus H. har derfor fundet en 

virksomhed, som kan foretage reparation/vedligehold af tromlerne. Det er 

kun den ene tromle, som bliver sendt afsted, så vi stadig kan køre 

spilstarter i klubben. Planen er, at den sidste tromle sendes afsted til 

vinter. 

• Strøm i startvognen 

• Det nuværende 5V stik i startvognen påvirker signalet til flyradioen i 

startvognen. Thomas vil være Ole Søgaard om han kan finde en løsning 
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på dette. Bestyrelsen vil i samme ombæring kigge på en ny iPad til 

startvognen, da den nuværende er ved at have udtjent sin værnepligt. 

• FES’en til elflymøde i Sverige (Sidst i august)? 

• Bestyrelsen afventer svar på, om de forventer at kunne på en prøvetur i 

FES’en. Dette ser nemlig ikke ud til at være muligt ifht. Forsikringen. 

Bestyrelsen er positiv stemt overfor deltagelse, men der er på nuværende 

tidspunkt ikke aftalt transport/deltagelse med nogle medlemmer. 

• Minimumskrav til Vejles prøveture i FES’en 

• Bestyrelsens holdning er, at medlemmerne være i grøn på 

træningsbarometeret og have min. 100 flyvetimer. 

 

 

 

8. Flyvning 

• IAB 

9. Bygninger 

• Ny pumpe til toilettet 

o Lokumspumpen er gået i stykker og vandstanden i toiletterne er derfor 

forhøjet. Thomas N. undersøger sagen og får bestilt nye stumper. 

 

10. Ansøgninger 

• Ansøgning om lån af Discus 2c FES fra Minik til nationalholdskonkurrence i 

perioden 18/4 – 24/4. 
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o Bestyrelsen har godkendt ansøgningen. 

11. Medlemmer  

• Medlemstal 

o Aktiv 1: 41  

o Aktiv 1 Junior: 9 

o Aktiv 2: 6  

o Aktiv 2 Junior: 0  

o Aktiv 3: 23 

• Nye medlemmer 

o #742, Jørgen Møllgaard, Nyt Aktiv 3 medlem 

o #743, André Lillebo, Nyt Aktiv 1 medlem 

• Medlemsændringer 

o #689, Bjarne Jensen, Udmeldelse  

o #88, Jesper Neerholt Sørensen, Skift til Aktiv 3 

12. Instruktørerne 

• IAB 

13. PR 

• IAB 

14. Arrangementer 

• IAB 

15. Offentlige myndigheder 

• Status på ny asfalt til hovedbanen 

o Kommunen er ved at indhente tilbud på projektet. Vi skal forvente at det 
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vil tage 2 uger, hvor der ikke kan flyves, når asfalten skal skiftes. 

16. Næste møde(r)  

• 3/5/2022 

• 7/6/2022 

17. Evt. 

• IAB 


