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Fremmødte:   Anders Møller Andersen  AMA 
  Mogens Beltoft  MB 
  Karl Kristian Dollerup  KKD 
  Peter Clemmen Madsen   PCM 
  Henrik Holm Kristensen  HHK 
  Ole Barnkob Kaas  OBK 
  Santiago Garcia  SG 
  Jørgen Lund Mogensen  JLM 
Afbud:  Stefan Pielmeier  SP 
 
1. Konstituering. 

Bestyrelsen blev bemyndiget til af generalforsamlingen, selv at finde et resterende 
bestyrelsesmedlem samt en suppleant. Dette er sket. Bestyrelsen ser efter 
konstituerende bestyrelsesmøde således ud: 
 
AMA  Formand    
MB  Kasserer   

 JLM  Sekretær + næstformand ( samt området ”information” )  
SP  Flyvedligeholdelse   

 KKD  Bygninger   
 PCM  Jordmateriel (specielt spillet)   
 SG  Flyvning (organisere S-teori/pokaler/ansøgninger/elever/termikliga) 
 OBK Suppleant.  Webmaster 

HHK  Suppleant.  Resten af jordmateriel 
 
 
2. Generalforsamlingen.  

Der var stor og lang debat. Seriøst. Der blev også udtrykt utilfredshed med forskelligt, 
bl.a. kontaktniveauet til bestyrelsen nævntes. Kun få fra bestyrelsen har været jævnligt 
tilstede i klubben. Vi vil forsøge at løfte informationsniveauet i sæsonen.  
Andre ideer – vi kunne godt starte generalforsamlingen med rundstykker – og afslutte 
med noget mad. Et medlemsmøde i god tid før generalforsamlingen, kunne sikkert 
afklare nogen ting på forhånd. 

 
3. Fordeling af ledige pladsen i vognporten. 

Vi flytter KZVII over i vognhangaren – ligesom i gamle dage – den tager for meget 
plads i den store hangar. Der bliver herefter formentligt ingen ledige pladser til 
transportvogne derovre. 

 
4. Opfølgning på vedtagne forslag fra generalforsamling.  

Generalforsamlingen ønskede at vi ændrer regnskabsprincip – det gør vi. 
 
Bestyrelsen skal sælge to fly. Vi beslutter at SF34 sættes til salg nu - en større 
reparation er pågående og vi kan sikkert spare noget skoling med de nye metoder, så 
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den kan undværes. LS6 bliver sat til salg til efteråret - der er svag support på ældre LS-
fly. Vi spørger Kim at sætte salgene i gang. LS4 kan senere udskiftes med LS8. 
Juniorerne beholder vi – de er billige at have stående og nemme at vedligeholde, og de 
laver stadig en god bund for nye flyvesultne soloelever.  
 
Rettigheder og pligter indføres i takstbladet.  
Aktion: AMA skriver forslag til næste B-møde. Men umiddelbart indføres de allerede 
kendte principper (privatejere – mofa – instruktører). 
 
HHK orienterer om mange forskellige muligheder for fremtidige spilløsninger. Vi 
bestiller en ny motor til Aalborg spillet nu, leveret fra Tost.  
Aktion: PCM indhenter tilbud/overslag på ombygning af spil inden næste B-møde.  

 
5. Næste B-møde:  torsdag d. 26. april kl. 19:00 hos HHK. 
 
6.  Forårsfest: 
 
7. Eventuelt: 

Aviator jubilæum 75 år i 2007. Forslag om jubilæumsskrift.  
Aktion: AMA kommer med oplæg til markering.  
 
Stefan på tlf.: Skade på LS6 tipper m. nye krængeror – lang leveringstid, men et andet 
firma i Køln kan lave det for os hurtigt. 3500-4000 Euro.  
Aktion: Stefan klarlægger på BML. 
 
Frank Sandeløv spørger om vi kan lave arrangement for SK-AAL klub. Vi holder fast 
i at det skal være udenfor weekender – gerne fredag. Frank Sandeløv står for 
arrangementet – og kontakter nødvendige medlemmer til dagens gennemførelse. 
Aktion: Frank Sandeløv 
 
Teamplanen fungerer dårligt – er ikke opdateret – arbejdet udføres alligevel efter 
medlemmers interesser. Folk føler sig pressede når de er pålagt et arbejde, og den kan 
bruges til at bebrejde hinanden manglende udført arbejde. Arbejdet udføres bedre med 
frivillighed.  
Aktion: AMA snakker med Louise om en opdatering. 
 
Åbent Hus – der kommer Nordisk Svæveflyvedag d. 19. aug., vi vil gerne deltage. 
Aktion: PR.  
 
Der kommer Airshow i Aalborg d. 10. juni. PR kan deltage.  
Aktion: PR. 
 
Det er på tide med en Nabodag igen. Det var tidligere et arrangement som samarbejde 
mellem klubberne på flyvepladsen. Springerne sørgede for kontakt til pengeynglerne 
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og klubberne i Hornum for omdeling af invitationer. Flyvepladsens klubber udloddede 
gratis flyveture. Pengeynglerne måtte sælge hvad de ville (undtagen øl/spiritus) - de 
skulle stå for udlodning af flyveturene, og de måtte beholde overskuddet. Det var ikke 
en dag klubberne skulle tjene noget på, undtagen synlighed og goodwill.  
Aktion: Formand / flyvechef indkalder til møde i bruger-sikkerhedsudvalg – hvor 
nabodag også vendes. 
 
Nørholmsvej – der mangler HPFI relæ. Der kunne sikkert også spares på 
varmeudgiften ved at overgå til fjernvarme.  
Aktion: HHK ringer til kommunen. 


