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Fremmødte:   Anders Møller Andersen  AMA 
  Mogens Beltoft  MB 
  Karl Kristian Dollerup  KKD 
  Peter Clemmen Madsen  PCM 
  Ole Barnkob Kaas  OBK 

Jørgen Lund Mogensen  JLM 
 
Afbud:  Santiago Garcia  SG 
  Henrik Holm Kristensen  HHK 

Stefan Pielmeier  SP 
 

1. SPILLET:  
Spillet havarerede sidst på dagen i lørdags - denne gang var det et metalstykke der befandt sig i motoren, 
med fatale følger for blokken og den ene cylinder. Motoren kommer ikke til at fungere igen! Og vi har jo som 
bekendt ikke selv noget reservespil. Spilfolkene gætter på, at der kan godt gå et par uger, inden Buick 
motoren, som står hos Linneman, kan være klar og monteret i spillet. Arbejdet pågår. Men i mellemtiden 
mangler vi jo startkapacitet. Vi kan vi enten låne os frem på spilmarkedet - eller vi kan forøge 
flyslæbskapaciteten. 

AMA: Der ligger en aftale med Nordjysk om at vi kan låne Hjørringspillet hvis vores skulle brække ned. Men 
desværre er dette spil p.t. ikke køreklart, så det eneste vi kan låne er Claysons det gule - og det vil vi helst 
undgå. Motoren ryger, bruger mere olie end benzin og det er kun et spørgsmål om tid inden den slår sin 
sidste godnat-skid. Desuden duer det ikke til Duo'en, så det er den absolut allersidste nødløsning hvis alt 
andet i denne verden glipper. 
 
Vi beslutter at øge flyslæbskapaciteten. KZVII står pt. stadig i Thisted, men den er klar til afhentning. Vi må 
dog låne os frem til ekstra kapacitet - for at opfylde klubbens behov. En telefon til Jens Chr. afklarer at vi ikke 
kan hente slæbeassistance på Morsø, og telefon til Steen Thomasberg afklarer, at eftersom FlyINverted 
kursus ikke bliver til noget, er der heller ikke noget ekstra slæbefly på pladsen i den anledning. AMA vil 
efterfølgende afprøve flere muligheder. 
 
Flyslæbspriserne bliver vore standard slæbepriser, ligegyldigt hvilket fly der slæber.   

 

2. ØKONOMI: 
MBE har før mødet rundsendt halvårsregnskab. Det ser fornuftigt ud.  
 

3. FLY: 
LS6 tipperne er kommet tilbage, men med en transportskade – hak i tipperne. Vi tager nogen billeder at 
sende til Stefan, så han kan snakke med fabrikken. Et par andre modifikationer skal for øvrigt foretages, før 
flyet kan opfylde den nye typebetegnelse.  
LS10  …der er ikke rigtigt noget nyt fra vestfronten. 
 

4. PR: 
Peter ansøger om penge til nye standere. Det bevilges. 
AMA: PR er jo egentligt budgetteret til at koste klubben penge. Men den nuværende PR gruppe er aktive, og 
trods udgifter, tjener den alligevel penge til klubben. Flot. 
PR-gruppen har følt sig miskendt blandt grupper i klubben i sæsonen   …at PR stjæler medlemmernes fly til 
tivoliture for ikke-medlemmer. Det er stadig bestyrelsens holdning, at PR arbejdet er vigtigt. Men arbejdet er 
langsigtet, og mange resultater ses først længe efter. Vi ønsker at PR fortsætter arbejdet. Vore formuleringer 
om gæstestarter fra sidste bestyrelsesmøde, udsendes i en kommende News.   
 

5.  TYVERISIKRING: 
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Peter: Har fået tilbud på reparation/vedligeholdelse af den gamle båndoptager. Har også snakket med AC 
sikring. Vi kan få en HD løsning + to ekstra kameraer til specialpris – inklusiv webcam mulighed. Vore 
hidtidige kameraer kan bruges i det nye system.  
Det kan ikke gå at vedligeholde båndoptageren, men vi ønsker at bevare overvågningen og accepterer 
tilbuddet fra AC -  AMA aftaler færdig med AC sikring. 
 

6. Startvognen  
Startvognen er utæt – KKD er på sagen. 
 

7.   
OBK: Med IP telefoni kan vi spare 500 kr. om året - kigger på det.  
Opvarmning af klubhuset med jordvarme/ varmeslanger vil kunne give større besparelse. Men vi skal have 
kommunen med i snakken – det er en større investering, men kommunen sparer penge i det lange løb. 
 

8.  
Peter: Har gang i initiativ med ekstern konsulent til at kigge på / coache klubben. Vi sætter på dagsorden til 
bestyrelsesmødet først i september. 

 
9.  MEDLEMSMØDE: 
Vi beslutter at afholde medlemsmøde lørdag 25 august 19:30. Formanden vil orientere om flyhandler – 
vedligeholdelse – spil – og snakke/høre om hvad der ellers foregår i klubben lige nu.  
 

10.  NÆSTE MØDE: 
Næste møde, onsdag d. 1. august kl. 19:00 hos KKD på Annebergvej. 
 
 
 
 
 


