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Referat fra bestyrelsesmøde i Aviator, Aalborg Svæveflyveklub  
den 9. september 2008 på Trekanten kl. 19:30.  Side 1 af 1 
 
 
Tilstede: 
Johan Frey,  Jørgen Lund Mogensen, Ole Munk Riberholt, Christian O’Brien 
Ikke tilstede: 
Santi, Stefan Pielmeier, Nicolai Rosenkilde, Henrik Holm, Mogens Beltoft, 
 
 
REFERATER… fra to sidste møder underskrevet. 
 
FLYHANDEL:  
MOFA: Der har ikke været kontakt med mulig køber siden sidst.  
LS6: Kim er i gang med ombygning, klargøring til salg. 
KZVII: Vi tager kontakt til nye mulige interesserede, som vil vedligeholde den ”for os”. Aktion: 
Johan 
  
ØKONOMI: Mogens fraværende, punktet udsat. 
 
SPILPROJEKT: Ifølge HHK går det godt – efter planen.  
  
FLYVEDLIGEHOLD: Stefan fraværende, punktet udsat. 
 
LS10: Morten Habekost vil henvende sig indenfor et par måneder om specifikationer   ….farver 
etc: Levering ca. februar. Der skal ikke udfyldes dokumenter i forbindelse med ombytningen af 
leveringsnummer    …iflg Habekost. 
 
FLYVEPLADS: JLM scanner ”flyvepladsmappen” til Unionen så vi kan få en rigtig godkendelse. 
Bruger-sikkerhedsudvalg har ikke haft møde, Johan kontakter Anette igen. Vi kunne godt tænke os 
at medlemmerne i klubberne kender hinanden endnu bedre. Mulighed for samarbejde i det daglige, 
når der er få mennesker på pladsen.    
  
VINTERARBEJDE: COC: Vi finder ud af at få ordnet jordmateriel excl. spil. Vi tager tre 
weekender, Thomas Truck og jeg, og inviterer folk til at hælpe.    
  
BYGNINGER: Klubhusvinduer mangler at blive malet i år, vi bliver nødt til at udskifte på et 
tidspunkt. Vognhangaren er understøttet på midten. Store hangar mangler ændring af porte.   
 
FORMANDSMØDE 24-25/10: Der er umiddelbart ikke andre end Johan der kan tage med  
  
TOFTHØJVEJ: Efter vi har rømmet Nørholmsvej og er flyttet til Storvorde, har kommunen 
meddelt at de forresten alligevel ikke har penge til at hjælpe os med indretningen. Og størrelsen er 
opmålt igen, så lejen stiger fra ca. 11.000 til i stedet kr. 18.000      …øøhh?  
Det trækker måske op til at vi ikke skal bruge Tofthøjvej alligevel. Vi bør overveje at flytte alt til 
EKVH. Vi kunne også godt bruge spilværkstedet til flyvedligehold, når der ikke arbejdes på spil. 
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DIMONA: Omregistreringen, papirerne er tilsyneladende ikke afsendt til SLV endnu? 
 
PRIORITERINGSKATALOG KOMMUNEN: HHK er ved skrive liste.  
 
BREV TIL PASSIVE:  Johan forfatter et skrift med information, de får jo ikke noget Svævenyt 
længere.  
  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: Vi indkalder til 19.okt. 2008 kl. 10:00.  
Emner:  
Salg af fly    
Tofthøjvej forlades   
Bygningsansvarlig til bestyrelsen 
  
Mødet slut 21:15 
 
jlm 
 


