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Afbud : N/A 
 
1. Valg af dirigent og referent.  
 - Dirigent: Jørgens Skov Larsen 
 - Referent: Michael Rønaa 
 
2. Formandens beretning, godkendelse. 
Formanden berettede om: 
 
- Salg af LSs-10 til Tyskland 
- Problemer med Dimonaen  
- Konkurrencer: Vi har deltaget i NOM, og en enkelt deltager til SAC (Sun Air Cup).  
- Den ene LS-4 (OY-XPX) er blevet omlakeret, og har fået fortaget 3000timers 
eftersyn i Tjekkiet.  
- Det nye spil kører fint 
- Det gamle Ferslevspil har forladt EKVH, og er blevet solgt i dele.  
- Ny Wirehenter til klubben i slutningen af sæsonen 2015.  
- Klubhuset har gennemgået en klubrenovering. Desuden har den lokale pedel 
(Christian Møller Nielsen) malet og ommøbleret klubhuset, således at det fremstår mere 
imødekommende, og behageligt at opholde sig i.  
- Nye medlemmer: DSVU har haft en svag stigning i indmeldelse af nye medlemmer, 
desværre er dette gået forbi vores klub. Den fremtidige plan lyder på at gøre os mere 
synlige.  
- Åbent hus: vi havde i maj og i august – begge med stor succes. Ydermere havde 
vores forsøg med reklamer på Facebook, gjort et godt indtryk. Dermed vil vi gerne 
fokusere på Facebook, nå vi snakker PR i 2016.  
- Flysik: Ingen personskader, men vi bør være bedre til at passe på vores materiel.  
2016  
- Åbent hus 21 maj 
- Veterantræf 11 juni.   
- Fly-inverted, fra 26 juni til 3 juli på EKVH  
- Skolingsuge fra 11 juli til 17 juli.  
- Åbent hus 20 august, i forbindelse med Nordjysk svæveflyvedag.  
- Arrangement i Blokhus, med fly-in på Blokhus strand.   
Intet at bemærke ved formandens beretning – Dermed er den godkendt.  
 
3. Aflæggelse af regnskabet, godkendelse. 
Regnskabet viser et underskud på 49.000, grundet ekstraordinære udgifter på Dimonaen. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
   
4. Behandling af indkomne forslag. 
 Forslag 1: Stefan Pielmeier - Vedr. GPS i Dimona 
Vi vil gerne trække den et år mere, da budgettet ikke tillader det på nuværende tidspunkt.  
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NDV har indvilliget i at udlåne en Garmin GPS, som erstatning indtil en gang i 2017. – 
Godkendt ved større flertal. 
 
Forslag 2: Stefan Pielmeier – Vedr. holder/strømstik til egen navigationscomputer 
Der kommer i første omgang en ”mount” der kan holde Nils De Vos’ GPS, og senere at 
isætte noget der passer med de fleste GPS’er.   
 
Forslag 3: Stefan Pielmeier – Vedr. nye materielkontrollanter 
At vi sender én mulig materielkontrollant, er allerede en del af budgettet. Dermed godkendt.  
 
Forslag 4: Poul Guldbæk – Vedr. bookingsystem for klubfly 
Vi vedtager forslaget som værende et forsøg. Vi vil efter et års tid, evaluere effekten af 
dette.  
 
Forslag 5: Jesper N. Sørensen – Vedr. kontingentsystem 
Jesper er kommet med et uddrag til en ændring i kontingentsystemet (bilag), som har til 
formål at sortere medlemmerne i to kategorier, henholdsvis Aktive og Passive. Efter 
afstemning forkaster vi forslaget, efter et flertal for at stemme imod.   
 
5. Orientering om det sidste års udfordring med Dimonaen 
Nils De Vos forklarede udviklingen med Dimonaen:  
Starten på de mange eftersyn og reparationer på flyet, opstod i udløb på timer eller starter, 
som er begrænset af fabrikkerne. Da vi valgte at køre flyet over den tid der var anbefalet 
fra fabrikken (on condition), kom der efterfølgende motorproblemer. VI valgte, som første 
løsning at udskifte blokken, således at vi havde en total antal timer på 2000, til næste 
overhaling. Efter blot 100 timer efter udskiftningen af blokken, opstod der en ny skade i 
motoren. Efter skaden blev repareret, opstod den næste – turboen. Vi opsøgte et firma i 
Horsens som har rengjort og repareret turboen, således at den virker optimalt. Hele 
motoren er stort set blevet udskiftet, og kører nu upåklageligt. Alt dette kostede AVIATOR 
omkring 325.000kr.  
 
6. UL udvalget  
Som situationen ser ud er UL udvalget ikke helt klar med en strategi til, hvordan dette skal 
foregå i en klub som AVIATOR. Den nuværende formand, mener stadig at UL er vejen 
frem. 
 
7. Fremlæggelse, godkendelse af budget. Fastsættelse af kontingenter, gebyrer 
samt  
selvrisiko. 
Budget, kontingenter og selvrisiko forbliver uændret, og er hermed vedtaget som forslået 
af bestyrelsen. 
 
8. Valg af formand (hvert år) 
Jens Kjeldsen modtager genvalg – og forbliver som formand.  
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9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er Mogens Beltoft og Michael Rønaa, begge modtager genvalg – begge forbliver i 
bestyrelsen. 
Ekstraordinært trækker Poul Guldbæk sig fra bestyrelsen pga. udlandsophold det 
kommende år, som tiltræder Christian Møller Nielsen.  
 
10. Valg af første- og andensuppleant til bestyrelsen. Suppleantposterne besættes i 
forhold til stemmetal. 
Nuværende suppleanter er Jesper Neerholt Sørensen og Peter Ingemann 
Jesper Neerholt forbliver som suppleant.  
Peter Ingemann fratrædes som anden suppleant og bliver afløst af Ole Kaas 
 
11. Valg af 2 revisorer 
Nuværende revisorer er Ole Borup og Thomas Nymark Nielsen – Forbliver.  
 
12. Valg af 1 revisorsuppleant. 
Nuværende suppleant er Frank Sandeløv, fratrædes og bliver afløst af Stefan Rasmussen.  
 
13. Eventuelt 
Mads Laier forslag om at forbedre vilkårene for børn omkring klubben. (Legestativer m.m) 
Grundet stor opbakning fra de fremmødte, bliver det besluttet, at vi skal have opdateret 
hjemmesiden med nye og mere fængende billeder. 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------- 
Dirrigent Jørgen Skov Larsen 
 
 


