
AVIATOR              Forhandlingsprotokol (dagsorden) Dokument nr. 276 
Aalborg svæveflyveklub 

 
Bestyrelsesmøde 
Tid: Mandag d. 16. Maj 2022 kl. 19:00 
Sted: Online 

Side 1 af 4 

 

Afbud: Ingen 
 
1. Kommentarer til dagsorden 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

• Udsat til næste møde, da dette møde afholdes online. 

3. Gennemgang af aktionsliste 

• IAB 

4. Formanden 

• IAB 

5. Økonomi 

• Regnskab per 15/5 

o Vi har nået 378.089 i indtægter, det er 33% af budgettet. 

o Vi har nået 316.494 i udgifter, det er 36% af budgettet. 

o Der er p.t. et resultat på 61.595 før renter og afskrivninger. 

o Vores kassekredit står p.t. på 162.910,15 

o Vores foreningskonto står p.t. på 403.851,87 

 

6. Materiel jord/fly 

• Flere fly i klubben 

o Bestyrelsen leder aktivt efter et eller flere sæder, som erstatning for de 

manglende sæder i klubben. Bestyrelsen leder efter fly lig LS4 eller 

Discus CS. 

7. Flyvning 

• IAB 
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8. Bygninger 

• IAB 

9. Ansøgninger 

• IAB 

10. Medlemmer 

• Gennemgang af medlemsundersøgelse 

o Følgende er bestyrelsens tolkning af medlemsundersøgelsen: 

o Det er medlemmernes klare holdning, at der mangler et ét-sædet 

strækflyvningsfly i klubben. Der er et lille flertal for, at der skal være 

en turbo/hjemhentningsmotor i sådan et fly. Det er ikke bestyrelsens 

vurdering, at det er en mulighed (grundet økonomi samt nuværende 

udbud) at anskaffe dette, så bestyrelsen kigger derfor efter et fly i 

klasse med LS4 og Discus CS for at finde et erstatningssæde 

hurtigst muligt. Denne beslutning understøttes også blandt ønsker 

til klubbens næste 1-sædede fly. 

o Der ønskes også et ekstra to-sædet strækflyvningsfly med 

turbo/hjemhentningsmotor. Dette er uden for klubbens økonomiske 

rækkevidde lige nu. Der er en general tilfredshed med klubbens 

nuværende beholdnign af 2-sædede fly og bestyrelsen kigger derfor 

ikke nærmere på dette lige nu. 

o Ved spørgsmålet angående antallet af 1-sædede fly er der en klar 

overvægt blandt medlemmerne der ønsker endnu et sæde i samme 

klasse som LS4 og Discus CS. Dette understøtter bestyrelsens 
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beslutning om at kigge efter sådan et fly. 

o Der er en general uenighed i klubben, hvad angår at sætte klubbens 

Discus 2c FES til salg. Bestyrelsen har tidligere begrundet, hvorfor 

denne ikke anser dette for en fornuftig beslutning lige nu. Dette 

skyldes bla. at markedet for køb af fly er meget sparsomt, hvilket 

resulterer i mangel på udbud og hurtige salg. Dette koblet med at 

klubben i forvejen mangler et sæde grundet salget af ACRO’en gør 

det til en, ifølge bestyrelsen, forkert beslutning at tage nu. 

Derudover er det ét af de fly i klubben der flyver flest timer og kræver 

et absolut minimum af vedligehold. 

o Baseret på besvarelserne angående klubbens flypolitik, så er det 

bestyrelsens vurdering, at medlemmerne primært er tilfredse med 

klubbens nuværende flypolitik 

• Medlemstal 

o Aktiv 1: 40 

o Aktiv 1 Junior: 9 

o Aktiv 2: 7 

o Aktiv 2 Junior: 0 

o Aktiv 3: 23 

• Medlemsændringer 

o #729, Steffen Skov Larsen, Skift til Aktiv2-DSvU  

11. Instruktørerne 

• IAB 
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12. PR 

• IAB 

13. Arrangementer 

• IAB 

14. Offentlige myndigheder 

• IAB 

15. Næste møde(r)  

• IAB 

16. Evt. 

• IAB 


