
Lars Brodersen    13. april 2011 

 

 

Beslutningsreferat fra 1. møde i Aviators PR-gruppe d.d. 

 

Tilstedeværende: Lis Arneberg, Johan Frey, Nils de Vos og Lars Brodersen 

 

Dagsorden 

(1) medlemsstatistikken (hvad kan vi bruge den til?) (Lis, Nils og Johan forbereder) 

(2) formål og mål for PR-arbejdet? (Lars forbereder) 

(3) gennemgang af "Ideer til at skaffe nye medlemmer" (vedhæftet; ikke noget nyt siden sidst); alle 

forbereder. 

(4) hvem gør hvad hvornår 

(5) eventuelt 

 

Ad 1 

Jf. Johans, Lis’ og Nils’ glimrende forarbejder og med reference til Franks & Lars D’s 

medlemsundersøgelse fra 2008:  

-  vi satser hele puljen på at hverve nye medlemmer blandt unge i en omegn af 20-30 km fra EKVH.  

-  aldersgruppen 25-40 år har travlt med alt muligt andet: glem det. 

-  +40-år-personer, som begynder at flyve igen, har stort set alle en fortid som svæveflyvere. De ved 

godt i dagligdagen, hvad det er, de går glip af, og skal ”bare lige” have det spark, som får dem i gang 

igen. Det skal pirres, og de hentes ikke  vha. alm. "markedsføring”.  

 

Ad 2 

Vi skal  

- hverve nye medlemmer blandt unge mennesker. 

- få det til at fremstå som attraktivt for gamle flyvere at genoptage svæveflyvningen. 

 

Ad 3 

Indeholdt i ”ad 4” 

 

Ad 4 

Forslag om at skabe en fælles ”Himmerlands Luftsportscenter” på EKVH (svæveflyvere, 

faldskærmsspringere og motorflyvere). Det vil gi’ meget større aura omkring pladsen og klubben. Hvis 

du vil noget sport oppe i luften, så kom til EKVH, vi har det hele! Spørgsmål: kan der laves en permanent 

luftakrobatikkasse? Også det vil styrke vores allerede etablerede position som Danmarks 

svæveflyvningsluftakrobatik-sted. 

Aktion: Lars til bestyrelsen. 

 

Sparket til de gamle flyvere kan være en direct-mail-kampagne ”Kom og få en flyvetur” til hele vores 

passiv- og tidligeremedlemmerregister.  

Aktion: Lars til Jørgen L. M. og bestyrelsen 



Nabo-dag (evt. sammen med ”kom og få en flyvetur” overfor de gamle medlemmer). Meget gerne i 

samarbejde med de andre klubber på EKVH. 

Aktion: Lars til Jørgen L.M. (og bestyrelsen) 

 

Lokalavisliste og tilgangsprocedure. 

Aktion: Johan 

 

Et artikelskriverkorps til lokalaviserne. Der skal være et par medlemmer, som har til opgave at holde liv i 

den gryde! 

Aktion: Lars til Jørgen L.M. (ikke for at Jørgen skal være artikelskriver, men som måske-idé-mand til at få 

lavet et artikelskriverkorps) 

 

Brochuren (den nye, generelle) rettes til efter Nils’ kommentarer 

Aktion: Lars 

 

En ungdomsbrochure med vægt på det seje! 

Aktion: Nils og Lis 

 

Kampagne overfor unge i 20-30 km’s omkreds fra EKVH. 

Aktion: Nils og Elias 

 

Fast-track uddannelse (for at gi’ nye medlemmer den umiddelbare flyveoplevelse) 

Aktion: Lars til bestyrelsen 

 

”Ta’ en brochure” kasser (to styk). En til tilskuerpladsen ved lufthavnsbygningen og en på klubhuset 

eller hangaren. 

Aktion: Johan 

 

Et navneskilt uden på klubhuset 

Aktion: Nils 

 

Et kort til opsætning på EKVH-tilskuerpladsen, som fortæller tilskuere, hvordan de kommer ind til os, 

hvis nu de skulle have lyst til at snakke med os. 

Aktion: Lars 

 

Ad 5 

Lis øver sig i billede & lyd på Skype. 

 

Artikler til lokalaviserne: 

- Lis skriver en artikel om Nordiske Mesterskaber i Kunstflyvning 

- Lis skriver en artikel om svæveflyvning generelt 

- Johan & Lars skriver en artikel om Pribina Cup 

 

www.aviator.dk skal være langt mere lækker på forsiden. Der er for meget tekst. 



Aktion: Lars 


