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Referat fra bestyrelsesmøde i Aviator, Aalborg Svæveflyveklub  
den 11. november 2008 på Trekanten kl. 19:30.  Side 1 af 1 
 
Tilstede: 
Johan,  Jørgen, Santi, Christian, Mogens, Ole. 
Ikke tilstede: 
Nicolai, Henrik, Stefan. 
 
 
REFERAT… fra sidste møde underskrevet. 
 
FLYHANDEL  
LS6 - vandtankeleverandøren kan ikke levere alligevel, KIB finder en ny leverandør. Junior LS4 
Discus er lagt til salg på hjemmesiden, der har været henvendelser. De er rykket frem i 
vedligeholdelseskøen. Seniorsergenten på Flyvestation Karup har modtaget brevet ang KZVII – 
horisonten er kort nu.   
  
ØKONOMI:  
Intet specielt nyt. 
 
SPILPROJEKTET:  
Meldingerne lyder på at arbejdet skrider planmæssigt frem. 
  
FLYVEDLIGEHOLD VINTER:  
Dimona – JMØ indkalder vedligeholdelses personel. Johan spørger Stefan efter plan over 
vinterarbejde - til offentliggørelse.  
 
JORDMATERIEL:  
COC: Vi er i gang med traktor og golfbiler. Der er gået Thomas Truck i havetraktoren, den er helt 
skilt ad.  Spillet: Begge tromler skal demonteres, samt wirestyret ordnes. Wirehenter skal have nye 
støddæmpere.  
 
BYGNINGER:  
Affugter til vognhangaren lyder meget træt i blæseren. Skal kigges på. Aktion: Ole Munk snakker 
med Stefan. 
 
LS10:  
Nicolai har afsendt bestykningslisten til Morten. Vi forventer stadig flyet til januar februar. 
 
Budgetfasen: Vi kigger på de foreløbige tal. 
 
Indberetning flystatistik:  OK 
 
Fornyelse af FI beviser, og indførelse af TMG rettighed i certifikat:  
Morten Elmeros håndterer. OK 
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Referat fra bestyrelsesmøde i Aviator, Aalborg Svæveflyveklub  
den 11. november 2008 på Trekanten kl. 19:30.  Side 2 af 2 
 
Medlemsmøde:  
Frank Sandeløv foreslog lørdag 10. januar 2009 kl. 13:00, som opfølgning på 
medlemsundersøgelsen. Dén dato fastsætter vi. Johan snakker med Frank om afviklingen. 
 
Fra instruktørmøde i søndags… 
Næste år vil vi fra maj til august skoleflyve onsdag eftermiddag (eller en anden eftermiddag)   …i 
stedet for søndag. Med tilmelding og mødepligt  …også for eleverne. 
 
Udleje af MOFA.  
Vi har forespørgsel fra Bornholm, om de kan leje den. Vi er ikke varme på at udleje den  …det 
risikerer at udsætte salget. Vi vil hellere prioritere at få den solgt i stedet. 
 
Hjemmesiden:  
Et hul på hjemmesiden har gjort, at den har været udnyttet til at udsende spam. Det er nu stoppet. 
Ole Kaas ønsker at vide hvad vi fremover vil bruge hjemmesiden til. Vi diskuterer, og nogen 
medlemmer ønsker at samle alle vore internetaktiviteter på aviator.dk ( f.eks. aviatornews fra 
qnh.dk – bookingskemaer fra logp.dk -  bestyrelses og dimonagrupper fra googlegroups  m.fl.) Ole 
Munk fortæller at aviator.dk faktisk tilbyder faciliteterne i dag, hvis blot medlemmerne ville sætte 
sig ind i det. Vi har f.eks. 3 forskellige aktive kalendere lige nu. Andre medlemmer har det OK med 
at distribuere aktiviterne, og nøjes med at lade aviator.dk linke til de forskellige steder.      
 
VIP skema:  
Unionen ønsker opdatering af skema, det sætter vi sammen.   
 
Næste møder: 
10. december 
13. januar 
 
Mødet slut 22:00 
 
jlm 
 


