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Referat fra bestyrelsesmøde i Aviator, Aalborg Svæveflyveklub  
den 12. august 2008 på Trekanten kl. 19:30.  Side 1 af 2 
 
Tilstede: 
Johan Frey, Stefan Pielmeier, Nicolai Rosenkilde, Jørgen, Mogens Beltoft, Henrik Holm, Ole Munk 
Riberholt, Christian O’Brien 
Afbud: 
Santi 
 
 
EKSTERNT VÆRKSTED: Klubben har fået opsagt lejemålet på Nørholmsvej, men er blevet 
tilbudt genhusning i Storvorde. Bestyrelsen har besigtiget bygningerne i Storvorde. Vi er ikke 
overbevist om at Storvorde – geografisk - på langt sigt er en rigtig løsning for klubben. Men det er 
en skønnere bygning at opholde sig i (incl møde- og opholdsrummene i overetagen) end 
Nørholmsvej. Det er også en noget billigere leje, og vi har ingen alternativer uden for EKVH den 
kommende vinter.Vi vælger at sige ja tak.  
  
FLYHANDLER:  
SF34 er solgt.  
LS6 er Kim ved at gøre salgsklar, men skal bruge flere penge til nye vandtanke for at gøre 
opgraderingen helt færdigt. Godkendt.  
Mofa - Lindtorp var interesseret, vi har meddelt mindsteprisen og vil ikke derunder - vi vil hellere 
vente til køberen kommer. Lindtorp vil vist ikke betale dén pris – så vi afventer.  
KZ VII sker der ikke noget med – Lolland Falster er ikke rigtigt interesserede alligevel. Vi skal 
have deponeret luftdygtighedsbevis (efter input fra Kim og Per).  Aktion: HHK.   
  
ØKONOMI:  MB: Kontingentindtægter er én måned efter budgettet. 
  
SPILPROJEKT: HHK: Claeson er ude af billedet igen. Til gengæld er projektet tilbage hos Fætter 
Peter som ER gået i gang med opbygning på sit nye værksted  …en god udvikling!  
  
FLYVEDLIGEHOLD: Bestyrelsen har fået mail fra PEL om kursgyroen i Dimonaen. Vi vil ikke 
bruge – lige nu – mange penge på at reparere. Aktion: Johan svarer PEL  
 
LS-10: intet nyt. 
  
NOM i uge 32, løb desværre ud i sandet 
 
MATERIELKONTROLLANTKURSUS: KKD var foreslået at deltage, men nu når vi det ikke. 
 
PASSIVE MEDLEMMER: Vi har fået en rykker fra passivt medlem, hvorfor han ikke modtager 
informationer fra klubben (Svævenyt). Det forstår vi sådan set godt. Vi vil samle adresser på 
passive medlemmer uden mailadresser og sende et rigtigt brev og informere. Og bede om en 
mailadresse. Aktion: Johan og Jørgen. 
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"PROCEDURE-check-liste” for havari ved AVIATOR. Bestyrelsen har ikke overskud lige nu til at 
udfærdige. Vi henviser til DSvU’s håndbog, hvor de nødvendige forholdsregler er beskrevet i afsnit 
UHB800 til UHB812 
  
FLYVEPLADS: Bruger- sikkerhedsmøde, afventer Anette Ervolder. 
  
ELEVER: Bestyrelsen snakkede sidste gang, om at opfordre instruktørerne til at diskutere en 
fremgangsmåde, hvor eleverne fremover starter i hold. Og at diskutere muligheden / konsekvensen 
af at holde to briefinger hver dag. HHK anbefaler at vi hører Billund om deres erfaringer, evt en 
udflugt. 
  
ANSØGNINGER: Ingen modtaget. 
 
Overvågning og webcamera. Vi har ikke fået gravet kablerne ned til web, men bortset fra dét, 
skulle systemet stadig være klar til montering. Aktion: HHK spørger Peter om status. 
 
Hangarombygning: Der sker åbenbart ikke rigtigt noget. Men medlemmerne har tilsyneladende 
ikke kræfterne til at færdiggøre, så vi tager til efterretning, at der ikke sker noget lige nu. 
 
Internet: HHK vil forsøge at skaffe billigere internet end det nuværende. F.eks. ved HEF. 
 
Mødet slut 22:00 
jlm 
 


