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Tilstede: 
Johan Frey, Nicolai Rosenkilde, Christian O’brien Carlsen, Henrik Holm, Ole Munk Riberholt,  
 
Fraværende: 
Santiago, Jørgen Lund Mogensen, Stefan Pielmeier 
 
Ad 1) Flyhandlerne skrider frem. Der er en interesseret køber til Mofa. COC og Nils d. Voss 
hjælper med at gøre flyet salgsklar. Kim Bjørn er tovholder på salget af LS-6 og SF34. 
 
Ad 2) Status. 

• Økonomi: Vi følger budgettet. Hytteejerne som ikke betalte i 2007, bliver krævet dobbelt i 
2008. 

• Spil. Værket skrider frem. Processen beskrives nærmere på bestyrelsens Google Group. 

• Flyvedligehold. Det ser ud til de fleste fly er klar til standerhejsning d. 15.03.08. 

• Hjemhentning af G4 fra Slovakiet. AMA har tilbudt at hente flyet på samme betingelser som 
det blev kørt der ned til. Dvs.: Det vil sige 

o Benzin efter regning  
o motorvejsafgift ol. efter regning  
o forplejning under køreturen og 1 overnatning efter regning.  
o kr. 2.000,00 til dækning af service, dæk, slid, afskrivning osv. 

 
Ad 3) Flysimulator. COC fortalte at der på Johans nye arbejde (Rønbjerg feriecenter) arbejder en 
mand ved navn Kurt, som skulle være meget vidende om bygning af simulatorer. Johan sonderer 
om Kurt er interesseret i at medvirke. 
 
Ad 4) Opfølgning på seminaret. Vi talte om det var en ide at kontakte tovholderne på de enkelte 
grupper, og bede dem fortælle i klubben om fremdriften i grupperne. 
 
Ad 5) Svævenyt fremtid. Vi kan ikke finde nogen der ønsker at være redaktør af Svævenyt. Vi 
afventer at det er muligt at skaffe en redaktør. Måske man kunne lave et Svævenyt ved at redigere 
”Aviator News” fra et kvartal sammen? Bestyrelsen spørger Santi. 
 
Ad 6) SIFA undersøgelse. Johan mailer undersøgelsen rundt på bestyrelsen og HIFI 
 
Ad 7) Familiedag den 24. maj. Bestyrelsen bakker 100% op bag gruppens forslag. 
 
Ad 8)  Møderække: 10/4, 28/4, 20/5, 10/6, alle dage kl. 19:30. Henrik booker Trekanten de ønskede 
dage. 
 
Ad 9)  

• Tutte bestyrer? : COC spøger Thomas Truck om han er interesseret. 

• Festudvalg. Hvad med at lade eleverne arrangere den første fest? Datoen 19/4 blev foreslået. 
Vi spørger Santi 
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• Ansøgning om midler fra folkeoplysningsudvalget. Henrik har lavet en god ansøgning. Vi 
beder Lars Dyrskjøt kigge den igennem før vi sender den. 

• Henrik sender link med oplysninger om andre fonde. Bedes læst igennem, før næste B-
møde. 

 
 
 
 


