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Tilstede: Johan Frey, Henrik Holm, Stefan Pielmeier, Mogens Beltoft, Jørgen.  
Fraværende: Santi, Ole Munk Riberholt, Nicolai Rosenkilde. Christian O’brien. 
 
REFERATER: Godkendelse referater fra sidste møder. 
 
SALG AF MOFA: Der er ikke kommet henvendelser.  
Aktion: Stefan sætter prisen ned iflg aftale. 
 
KZVII aftalen med Harvard gruppen er strandet, gruppen turde ikke binde an. Vi kontakter 
militæret. Hvis de vil have den tilbage, udskifter vi den nye motor vi nyligt investerede i, med en 
anden.  
Aktion: Johan kontakter NDV. 
 
ØKONOMI: 6 passive skyldnere rykkes. 
 
DET NYE SPIL: Peters fætter har ikke rigtigt tid alligevel, HHK anbefaler at vi skifter projektet til 
f.eks. Claeson.  
Aktion: HHK kontakter Claeson. 
 
FLYVEDLIGEHOLD: Bestyrelsen har modtaget mails angående vedligeholdelse på fly. Johan 
svarede på mailen, at vedligeholdelsesstandarden aftales imellem gruppen og 
materialekontrollanten. Stefan: Vi må fastholde – også næste år – at vedligeholdelsen aftales 
således, at det er den tilknyttede materielkontrollant som fastsætter standarden.  
Aktion: Johan indkalder alle materielkontrollanter til møde. 
Alle fly er i luften nu – måske lige med undtagelse af LS6. 
 
FLYUDLÅN: Johan ansøger om lån af HK under Jysk Fynsk uge 28. Bevilget!  
 
LS10: Vi går ind i en snak om – efter spørgsmål fra Dan-glide - at bytte LS10 optionsnummer med 
Jørgen Thomsen. Det kan betyde, at vi først modtager LS10 til nytår, i stedet for til august. Vi får 
sikkert næsten ikke fløjet i flyet alligevel i denne sæson. En fordel mere – iflg. Morten Habekost – 
er at hvis den først leveres i det nye år, er chancen for at den allerede er typegodkendt i  Danmark 
stor, og vi kan således registrere den direkte på Dansk register, og  slipper for at bøvle med 
omregistrering. Vi udsætter således også stillingtagen til lånetilbud LS10 til senere møde. Vi beder 
Nicolai komme med udkast allerede nu til bestykning og farver til LS10, men hvis Jørgen Thomsen 
skal overtage vores option, skal han naturligvis selv fastsætte farve og bestykning. 
Aktion: Johan snakker med Dan-glide 
 
SPARNORD: Stefan får faktura på LS4 omlakeringen hjem fra Tjekkiet, så vi kan vise den til 
SparNord, før de udbetaler os den lovede støtte.  
Aktion: Stefan 
 
SIMULATOR: Johan har snakket med Kurt (kollega på Rønbjerg feriecenter) som ved alt om 
simulatorer. Vi vil gerne bruge Kurt som konsulent. Stefan: Vi skal ikke blot have en lækker 
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simulator – den skal først og fremmest være driftssikker og være inclusiv support. HHK: Vi bør 
lave en gruppe som også hjemtager erfaringer fra andre klubber, inden vi beslutter.  
Aktion: Johan beder Elmeros tager det med på næste instruktørmøde, for at få input, hvad det er vi 
har brug for. 
 
NOM: Johan fortæller, at AMA har aftalt at Aviator afholder NOM i 2008. HHK vil gerne være 
med til at genoplive NOM, og være ansvarlig.  
Aktion: HHK tager kontakter.  
 
KOMMUNIKATION: Ole Kaas har gjort opmærksom på mulighed for en reklamefinancieret 
legeplads. Vi vælger at sige nej tak. Også et interessant forslag om nye kommunikationsmuligheder 
fra OBK diskuteres, men vi vil gerne forsøge at udnyttte vore eksisterende muligheder. 
Aktion: Johan kontakter OBK 
 
FORSIKRING: Foranlediget af mail fra JMØ om motorsvævefly   …bestyrelsen fastslår: 
Hvis der opstår en skade som forsikringen ikke dækker, fordi piloten har overtrådt reglerne (f.eks. 
benyttet ulovlig flyveplads), må det være piloten som skal betale – ikke klubben! 
Er man i tvivl så hold jer til GF’s liste over godkendte flyvepladser – eller spørg GF.  
 
NÆSTFORMAND: HHK vælges. 
 
NÆSTE NEWS: info - husk at kigge med på google groups bestyrelse. 
Johan skriver info om manglende Svævenytredaktør samt manglende bygningsansvarligt medlem. 
Samtidigt efterlyser han flyansvarlige til  LS4b samt SF34.  
Aktion: Johan + JLM 
 
INFORMATIONER: Vi vil gerne samle alle klubbens informationer på www.aviator.dk   …dog 
gerne med links til eksterne sider.  
Aktion: Alle giver OMR input  
 
KONTINGENT: Der er kommet kontingentstigninger fra DsvU.  Vi lægger denne stigning på 
medlemskontingentet (som meddelt på generalforsamling) 
 
NÆSTE BESTYRELSESMØDER: 20. maj   10. juni   12. august   9. september  7. oktober   
 
DM PILOTER: Nicolai R.L. og AMF havde fået Duodiscus til DM. Men AMF måtte trække sig i 
sidste øjeblik. Nicolai manglede således pludseligt en makker, men kunne trods ihærdig indsats ikke 
finde et klubmedlem. Johan har telefonisk fastholdt, at det skal være to Aviator medlemmer (fuldt 
medlemsskab), som sidder i sæderne. Nicolai ender op med at komme et med et nyt medlem (lovet 
ikke-proforma) til at flyve med. Theis indmeldes, Johan har accepteret arrangementet, og 
bestyrelsen bifalder. Hvis ikke Nicolai havde kunnet deltage i DM, havde han heller ikke kunnet 
flyve EM de næste to år. 
 
jlm 


