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Tilstede: 
Johan,  Jørgen, Santi, Mogens, Stefan. 
Ikke tilstede: 
Nicolai, Henrik, Ole, Christian. 
 
REFERAT… fra sidste møde underskrevet. 
 
FLYHANDEL  
MOFA: Ingen udvikling .  
LS6: Kim er stadig i gang med ombygning til 18 meter, ihærdig indsats, klargøring til salg. Vi 
venter stadig med at sætte den til salg til den er klar.  
KZVII: Johan har aftalt at sende brev til seniorsergent hos FTK i Karup – at vi ønsker at sælge – 
han vil derefter vende tilbage til os, med de korrekte papirer og forretningsgang.  
  
ØKONOMI: Pænt overskud, lidt bedre end planlagt. 
 
SPILPROJEKT: Der kommer regninger – holdet arbejder.  
  
FLYVEDLIGEHOLD VINTER: Stefan: Er gået i gang med at skaffe folk til arbejdet. Der 
mangler stadig bemandingsaftaler på mange fly, mens andre aftaler er OK. 
 
LS10: Nicolai er i gang sammen med Kim Bjørn at bestykke flyet. Morten Habekost tror stadig på 
levering januar februar. 
 
FLYVEPLADS: ”Flyvepladsmappen” er scannet og sendt til Unionen.    
  
BYGNINGER: JF: Jesper Mølbak vil godt være administrativ koordinator, overblik, forsikringer 
m.m., men han kan ikke påtage sig at være den der skaffer folk til arbejdet.  
Emner vi lige kan komme i tanker om…    Østlige porte store hangar udvides. Vognhangar er 
foreløbigt understøttet på midten. Fliser lægges ved dimonaindgangen. Flytte fliser fra Nørholmsvej 
til EKVH. Gamle spilværksted isoleres, færdiggøres. Mangler også lige ”det sidste” i det nye 
værksted. Vinduer, døre klubhus skal på tidspunkt udskiftes. Overvågningsprojekt webcamera 
færdiggøres. Affugter dur ikke længere, Stefan kigger på en ny.    
 
FORMANDSMØDE 24-25/10: Johan tager afsted.  
  
DIMONA: Erik siger, at alle materialer ved omregistreringen er indsendt til SLV. Og den er 
afmeldt i Sverige. Hermed er midlertidig flyvetilladelse vel også faldet? Aktion: Stefan. 
 
S-TEORI: Foregår som sidste år hos Noea. Efter Santis snak med Jens Dancker fra Ferslev, går vi 
ind for at medlemmer i de to klubber har gratis undervisning. Vi kunne foreslå at et deltagergebyr 
opkræves fra andre kursister (paraglidere). Opkræves første aften. Prøvegebyr opkræves først 
senere, samtidigt med tilmelding til prøven. 
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BREV TIL PASSIVE:  Johan forfatter et skrift med information, de får jo ikke noget Svævenyt 
længere.  
  

Beretning fra Bruger – Sikkerhedsmøde 2.okt. . (Kommunen, springerne, motorflyverne, 
svæveflyverne). Kommunen har fået tilsendt ”kødben” fra SLV, til udlæggelse når motorfly ikke 
kan køre i begrænsningen. Springerne henstiller, at vi fortsat lytter på 122.22, og at vi venter at 
starte til de er på jorden. God tone på mødet. Springerne vil stå for fælles arrangement næste år. 
Politiet ønsker et senere møde med gruppen angående sikkerhedsplaner. De kunne ikke deltage den 
aften, men Anette indkalder til senere møde. Aviator kunne godt næste gang opfordre til en 
nabodag, ligesom tidligere.   
 

Budgetfasen, vi begynder at varme op. 
 

Ekstraordinær Generalforsamling: Indkaldelser er udsendt, formalia overholdt.  
 

Afslutningsfest. Johan spørger COC og Ole Riberholt om de vil arrangere (1.nov). 
 

Næste møder: 
11. november 
10. december 
13. januar 
 
Mødet slut 22:00 
 
jlm 
 


