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Mødt:  Johan Frey, Nicolai Rosenkilde Larsen, Santiago Garcia, Jørgen Lund Mogensen, Henrik 
Holm Kristensen, Ole Munk Riberholt, Mogens Beltoft, Christian O’brien Carlsen. 
Fraværende: Stefan Pielmeier kunne ikke deltage grundet det korte varsel.  
 
Johan byder velkommen til den nye bestyrelse.   
 
 
1. PR: 
Peter Clemmen var forbi, og præsenterede nogen idéer til sæsonens PR arbejde. Bestyrelsen 
kommenterede / accepterede forslagene. 
. 
2. Konstituering:  
Ansvarsområder: 

Nicolai Rosenkilde:   Flyvning 
Stefan Pielmeier:   Flyvedligeholdelse 
Henrik Holm Kristensen:   Spil + PR 

    vi spørger  Thomas Truck, Kim, Aage  mht.:  Bygninger 
Christian O’brien Carlsen:   Jordmateriel   
Ole Munk Riberholt:  Instrumenter 
Santiago Garcia:  assist S-teori + PR 

 
 
3. Generalforsamlingen opfølgning: 
Der har været frustrationer i (den gamle) bestyrelse siden generalforsamlingen, om TMG 
kontingentet, som nu også omfatter Dimona. Johan fortæller som han oplever debatten, synspunkter 
blev udvekslet for at ”klare luften”.  
 
LS10: Johan anlægger en pragmatisk holdning, vi følger generalforsamlingens anvisninger til punkt 
og prikke. Uanset økonomi og stemninger. Generalforsamlingen har også 3 gange sagt ja til LS10, 
så vi køber den! 
Diskussion: Forstod generalforsamlingen scenariet, at vi har mistet mange medlemmer siden første 
afstemning, økonomien er ændret? Henrik Holms grundige arbejde, påviste at købet er økonomisk 
uholdbart for klubben. Hvis bestyrelsen har en ny indsigt, skal vi vel stadig fortælle 
generalforsamlingen derom? Der kan være flere muligheder… 

Vi kan stadig købe LS10   …låne pengene 
Muligvis flytte optionen længere bagud i køen 
Sælge flyet uden at have brugt den (mølpose) 
Sælge option. 

Henrik + Mogens brygger nogle nøgletal sammen. Johan + COC skriver betragtningerne i et let 
forståeligt sprog. Vi forbereder en evt. ekstraordinær generalforsamling, hvor vi grundet den 
ændrede økonomi, frafalder beslutningen om køb af LS10. 
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Jørgen indsamler accepts fra medlemmerne på, at vi bl.a. må indkalde til generalforsamlinger via e-
mail.     
 
Fly bliver sat til salg efterhånden som de er klar. Johan spørger Kim om, hvor meget tid han har til 
at hjælpe.  
 
HHK har meddelt Århus, at vi ikke vil udleje SF34. 
 
 
4. Information. 
Johan udsender information til medlemmerne til Google Groups ”kig bestyrelsen over skuldrene”. 
 
5. Vi mangler tuttebestyrer samt Svævenyt-redaktør. 
 
 
Næste møde torsdag 13. marts 19:30 
 


