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Tilstede: 
Johan Frey, Stefan Pielmeier, Jørgen, Ole Munk Riberholt, Santi, Mogens Beltoft. 
Fraværende: 
Nicolai Rosenkilde, Christian O’brien, Henrik Holm,  
 
 
REFERATER: Godkendelse referat fra sidste møde. 
 
LS4 lakeringen: Slovakerne har ikke slebet lakken ned til glasfiberen, men i stedet lakeret hen over 
gamle revner. Vi er i første omgang dårligt stillede ved en reklamation, men han vil sikkert gerne 
bevare sit gode ry hos vestlige klubber. Aktion: Stefan rykker ham for en udtalelse, vi er bekymrede 
for flyets tilstand! 
 
FLYHANDLER: 
SF34: er kommet på hjemmesiden.  
KZVII:  KBP har siden sidste møde bedt om udsættelse af yderligere aktioner, han vil gerne prøve 
at bevare den for klubben. 
MOFA: prisen nedsættes her og nu til 23.000 Euro. Aktion: Stefan 
 
FLYUDLÅN: Johan overvejer om det er bedre at tage LS6 med til Jydsk Fynsk   …og så efterlade 
Discus hjemme i klubben   …vender tilbage til bestyrelsen. 
Johan Frey ansøger om at låne Dimona, 16 – 18 juni til en Sveriges tur. Godkendt. 
 
ØKONOMI:  
Der er udsendt regninger for hytter og div. overvintring i hangar.  
Vi sagde som bekendt nej tak til LS10 lån ”lige nu”.  
 
DET NYE SPIL: Henrik Holm er gået i dialog med Claeson, forventer snarlig aftale. 
 
FLYVEDLIGEHOLD:  
Alle fly i luften efter vinteren.  
Junior sendt til Dan-Glide efter havari.  
Johan har snakket med materielkontrollanter angående fælles syn på vedligeholdelsesstandard.  
Vi har fået flyvetilladelse til Dimonaen i omregistreringsfasen, hvor papirerne er indsendt til SLV. 
Aktion: Flyvetilladelsen meddeles på næste Aviator News. 
 
LS10: Jørgen Thomsen overtager vores reservation på flyet, hvorefter vi først modtager vort eget 
fly efter nytår. Aktion: Meddeles på næste Aviator News 
 
SIMULATOR: Ingen udvikling siden sidste møde.  
 
NOM: HHK og AMA har sagt de vil organisere. Vi kan forudse de skal bruge masser af hjælpere, i 
hvertfald hvis vi skal tilbyde fuld forplejning, bemande startafvikling, konkurrenceafvikling, samt 
”stedkendte” til at hjælpe fremmede piloter / familier tilrette. 



AVIATOR FORELØBIG – ikke godkendt   
Aalborg Svæveflyveklub  Forhandlingsprotokol dokument 0098 
 
Referat fra bestyrelsesmøde i Aviator, Aalborg Svæveflyveklub  
den 20. maj på Trekanten.  Side 2 af 2 
 
 
KLUBTRÆNER: Nicolai Rosenkilde Larsen – klubbens nye tosædede Danmarksmester - 
overtager jobbet efter AMF, som er overgået til de evige TMG-marker.  
 
OPLEVELSESGAVER: Lovgivningen giver os mulighed for at sælge årsmedlemsskaber   …der 
betyder fuldt aktivt medlemskab (som også indebærer vedligeholdelsespligt om vinteren).  
Aktion: OMR formulerer 
 
VISION: Stefan: Skal vi have en vision for klubben? Johan: Jeg mener det blev formuleret på 
strategidagen, hvor der nu arbejdes på projektet, se google gruppen.  
 
OMPRØVE S-TEORIPRØVE: Santi sørger for at tilmeldinger registreres. JLM videresender 
prøveresultater til Mogens Beltoft, til registrering af deltagere. 
 
ASK21:  Stefan: Skal vi købe radio til ASK21 (han kan ikke reparere den gamle) Stefan orienterer 
om mulighederne for nye radioer. Aktion: Stefan skaffer pris på ”8,33 khz” radio.  
 
EVENTUELT:  
Santi: Vi har kapacitetsproblemer med instruktører til FTST  …der er stadig folk på venteliste 
Mogens: Vil gerne have en mail påmindelse om bestyrelsesmøde. 
Jubilæum: Vi fik ikke afholdt 75 års jubilæum sidste år, men Santi vil gerne blive i klubben, og stå 
for 100 års jubilæet. Bestyrelsen tillader sig at have høje forventninger til et grundigt planlagt 
arrangement ☺.  
 
Mødet slut 21:45 
 
 
 


