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TILSTEDE:  Henrik, Peter, Jørgen, Santi, Karl Kristian, Mogens, Stefan. 
 
FLYUDLÅN:  Århus er måske interesseret i at låne SF34 til skoling i 2008. Betingelserne vil være 
at Århus syner den NU, samt at Danglide skal foretage vintervedligeholdelse næste vinter – på 
Århus regning. Århus betaler ligeledes forsikring samt leje til Aviator.  
Henrik snakker med Århus og melder tilbage. 
Ansøgning fra Niels og Tommy om lån af DuoDiscus til Pribina. 
Vi offentliggør på News, at ansøgningsfrist for flylån 2008 er 1. februar. Rettidige ansøgninger har 
prioritet. Senere indkommende ansøgninger vurderes efterhånden som de kommer. 
 
ØKONOMI samt gennemgang af budgettal for 2008 
 
DIMONA: Vi har ikke fået Dimonaens manglende journal fra Sverige endnu. Den skulle dog være 
på trapperne. Det ville også være alvorligt at miste den. Uden journalen kan vi ikke få flyet på 
dansk register, og det betyder at vi ikke selv må lave vedligeholdelsen. Alle eftersyn skal i stedet 
stadig foretages på et autoriseret værksted. Og den sidste regning vi modtog fra værkstedet er langt 
større, end hvis vi selv kunne have forestået vedligeholdelsen. Hvis journalen ikke skulle komme, 
må prisen for flyvning vel blive 620 kr./tachotime. Så skulle eftersynene være dækket økonomisk 
ind. Vi diskuterer at indføre prisen allerede nu, så klubben ikke risikerer at betale for at 
Dimonapiloterne kan flyve billigt. Hvis journalen efterfølgende dukker op, vil den forhøjede 
timebetaling blot kunne modregnes. Hvis journalen ikke dukker op, må vi vel også bede sælger tage 
flyet tilbage.  
Men Stefan snakker med Steen i morgen. 
Vi må kunne få refunderet afgift for benzin brugt før nytår. Henrik undersøger hvordan. 
Benzinen er stadig 2 kr. dyrere pr. liter  sålænge vi får det på tromler. 
 
SPIL: Peter fortæller, at det trækker ud med at få ”Fætter Peters” værksted klar. Han overvejer, at 
hvis det trækker meget længere ud, kan vi blive tvunget til at udskyde starten af spilbyggeriet indtil 
oktober, så arbejdet ikke skal udføres midt i flyvesæsonen. 
 
DET GAMLE SPILVÆRKSTED færdiggøres, men først når vi har overstået flyvedligeholdelsen. 
 
GENERALFORSAMLING: Karl Kristian trækker sig fra bestyrelsen til generalforsamlingen. 
Henrik Holm vil gerne stille op. Mogens fortæller at han nu kan se, at han godt kan blive færdig til 
at vi afholder ordinær generalforsamling d. 1. marts. Vi fastsætter hermed denne dato. 
 
TEORI: Santi fortæller at PG Nord, ankom med 3 nye elever sidste aften, de havde først fået 
meddelelsen igennem deres klub nu.  
Jørgen sender en oversigt til Mogens, over hvem der deltog i teori sidste sæson (kopi af 
mailingliste) 
 
KLUBSEMINAR: Henrik Holm gennemgår det planlagte klubseminar. Vi udsender brev til alle 
medlemmer, både aktive og passive. I det samme brev kan vi udsende indkaldelsen til 
generalforsamlingen. 
 
NÆSTE MØDE:  22.jan 2008 hos Stefan 
 
For referat /jlm 


