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Mødt:  MB, JLM, AMA, HHK, KKD, OBK 
  
Ansøgninger om flylån  
Vi behandlede indkomne ansøgninger. Proceduren er som bekendt, at bestyrelsen tager stilling til 
det politiske i at efterkomme ansøgningerne, og instruktørerne til det flyvemæssige. Lånene kan ses 
på http://qnh.dk/aviator/aviatorflyudlaan.htm straks når instruktørerne også har udtalt sig.  
 
AMA kan ikke deltage i generalforsamlingen d. 1. marts, da han er til møde i Rom. 
 
Den nye bestyrelse?   Vi diskuterer hvordan den nye bestyrelse kan komme til at se ud? AMA 
genopstiller ikke –  bestyrelsen foreslår Johan som ny formand. Karl Kristian trækker sig uden for 
tur – bestyrelsen foreslår Henrik Holm i stedet. OBK genopstiller som suppleant. Peter Clemmen 
genopstiller, JLM genopstiller, resten er ikke på valg. 
  
ØKONOMI: Mogens har været igennem et opslidende og vanvittigt arbejdspres for både at lave 
regnskab, budget og omlægge regnskabet efter nye regnskabsprincipper. Han kontakter Frank 
Sandeløv igen med yderligere spørgsmål. Der er revisormøde på fredag.  
Vore indtægter modsvarer ikke klubbens driftsomkostninger og afskrivninger. Værdierne forringes 
hver måned. HHK vil belyse emnet på medlemsmødet søndag. Der er forskellige holdninger til 
fremtidige flykøb under omstændighederne.  
 
Forslag til generalforsamling:  Vi gennemgår de indkomne forslag. Præsenteres på 
medlemsmødet søndag. 
  
Den store hangar: Vi er klar til at ombygge porten i den store hangar   …men det er jo kommunens 
hangar, AMA tager kontakt til kommunen for endelig afklaring. 
  
FTST: Vi har stadig FTST medlemmer på venteliste (5 som slet ikke har fløjet endnu).  
Vi kan ikke fastholde de 9 elever fra Ranum efterskole – men de har jo heller ikke fløjet endnu   
…enten kan eleverne ikke, eller instruktørerne kan ikke, eller vejret var elendigt, eller flyet var til 
eftersyn. Det er en svær årstid at lave effektiv skoling – tidligt mørkt. Eleverne har alle nyligt valgt 
andre profilfag på skolen end svæveflyvning.  
Vi har også egne medlemmer som afventer Dimonaomskoling.  
  
KZVII:  Der er opstået spørgsmål i Harvardgruppen. Simone vil gerne snakke med formanden - 
AMA ringer til hende. 
 
 
Næste møde 12.2.2008 kl. 19:30 hos KKD 
 
 


