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Stefan:  

Junior skademelding, status checkes. Flyet skal køres ned til Morten. 
 
Vedligeholdelsesseminar – alle materielkontrollanter og flyansvarlige fik en nøgle til 
værktøjsskabene i Aars.  Stefan indkøber manglende batteriladere. 
 
Lakering af LS4a, Henrik Dalum vil godt køre den derned. Vi tilbyder kørepenge… 
1,5kr./km. + en overnatning efter regning. 
 
Vi forsøger at lave en forgrener fra den gamle affugter, så der bliver tør luft til både teltet, 
Dimonaen og ASK21. Teltet (til SF34) opsættes af AMA. Nødvendige dele til forgrener kan 
købes hos Sanistål, hvor vi har konto. 
 
Vi skal have en startvognsradio på 122.22 inden sæsonstart – måske også en bærbar til 
vagthavende instruktør. 
 
Det gamle spilværksted, den udvendige dør er muret til. 

 
Ingen materielkontrollanter havde tid til at lave en fælles synsweekend. Vi aftaler derfor 
individuelt i stedet for. 

 
Vi skal bruge en tutteafløser for Karen Bente, som gerne vil stoppe  …Peter vil spørge Henrik 
Holms Jette. 
 
AMA er i Sydafrika fra d. 3/12 til d. 26/1 2008 
  
Vi fortsætter med at udgive Svævenyt, selv om vi måske skal til at betale for tryk, nu hvor Claus 
Buhrmann stopper – bladet har en værdi for klubben!  …også selvom nyhederne mange gange 
allerede er kendte fra nettet.  Men vi skal finde en ny redaktør, Corna har haft sine to år til nytår. 
 
Økonomi – regulering af konti efter DG300 salg. 
 
Harvardgruppen i Kastrup arbejder stadig på at overtage KZVII. De skal have den stående i den 
samme hangar i Kastrup, hvor de i sin tid byggede KZerne. Skal også have lov at lande afgiftsfrit i 
Kastrup. 
 
S-teori – Santi har fået sat holdet, og indkaldt til undervisning. 
 
Vi diskuterer flyveaktiviteter    …Vinterskoling: Dimona og ASK21 kan bruges ad hoc, hvis ikke 
de er adskilt for eftersyn. Orientering fra  instruktørmøde… Ranum efterskole og instruktørerne 
aftaler selv, men flyvningerne bliver kun på hverdage - for at reservere Dimona til omskolinger og 
”egne medlemmer” i weekenden. Dimonaomskolinger, en del medlemmer afventer. Næste sæson 
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vil instruktørerne muligvis forsøge at etablere booking med mødepligt, både for instruktører og 
elever. 
 
Nye instruktøremner.  
Vi diskuterer hvordan vi kunne aktivere vore ”hvilende instruktører” – hvad skulle der til? 
 
Budget 2008 henlægges til et andet møde. 
 
Peter: Spillet står uden for varmecentralen i Aalborg Øst, i pressening. Der er ikke foretaget noget 
arbejde på det siden sidst. Den skal bringes over til fætter til ombygningen, når han har det nye 
værksted færdigt.  Men fætter fortæller, at når han først får det ind, så vil han også lave det færdigt - 
så han kan få det ud igen. Der laves almindeligt vintervedligehold på det Aalborgspillet. 
 
Udbygning af portene i hangar østenden er i fuld gang. 
 
AMA: Videoovervågning – der skal graves kabler ned, fra klubhuset til flyværkstedet, før systemet 
kan etableres endeligt, incl. webcamera.  
 
Generalforsamling, vi aftaler foreløbigt 1. marts – men holder lige datoen tilbage lidt endnu, af 
hensyn til planlægning (…kan vi nå at blive klar?). 
 
    
 
 


