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Referat fra bestyrelsesmøde i Aviator, Aalborg Svæveflyveklub  
den 10. december 2008 på Trekanten kl. 19:30.  Side 1 af 2 
 
Tilstede: 
Johan,  Jørgen, Christian, Mogens, Ole. 
Ikke tilstede: 
Nicolai, Henrik, Stefan, Santi 
 
 
REFERAT… fra sidste møde underskrevet. 
 
FLYHANDEL:  
LS6 – afventer stadig færdiggørelse – inden den sættes til salg.  
Mofa - vi har nyligt haft en forsigtig forespørgsel men intet salg. Morten Habekost mener prisen er 
rigtig, blot er der lige for tiden ingen aktivitet på den front.  
T5 - der kommer en Østriger og kigger næste weekend.     
SN - ligger vi i forhandling med Nitra Aeroclub.  

Hvis disse handler bliver til noget, ryger Discus ergo af salgslisten       
KZVII  - den mangler lige at kunne starte inden de henter den. Mangler en reservedel. 
Flyvehistorisk har fået overdragelseserklæringen. Vi skal sende elektronisk faktura til flyvevåbenet, 
og må således sælge den for mindst 10 kr. 
 
ØKONOMI:  
Ingen likviditetsproblemer i horinsonten, flysalgene vil fylde kassen lige straks. 
 
JORDMATERIEL:  
COC: Vi skal snart i gang med spillet.  
Johan: Medlemmerne som arbejder på Tofthøjvej er tilsyneladende ikke særligt tilfredse med at 
være derude. Vi husker at gøre klar til eventuelt at forlade adressen – hvis generalforsamlingen 
synes det - og samle aktiviteterne på EKVH.  
 
BYGNINGER:  
Niels Jørgensen har løftet opgaven. Der er lagt nyt tagpap på skotrenden på vognhangaren, og nyt 
træ nedenunder. 
Ole Riberholt kigger fortsat på affugterne. 
 
LS10:  
Nicolai har har sendt en update til os, leveringsterminen er udskudt til omkring 1. april.  
 
SPILPROJEKT: 
Henrik holder sig stadig inden for den økonomiske ramme. Der vil formentligt stadig være penge til 
udgifter, han skal endeligt fortsætte arbejdet!  
 
BUDGETFASEN:  
Bestyrelsen har fået version 4, nøgletal opdateres.   
 
BENZINAFGIFT DIMONA: 
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Johan spørger igennem Unionen, om det er muligt, at vi kan få afgift tilbage på skoleflyvning, hvis 
ellers vi registrerer flyvningerne som sådanne. 
  
MEDLEMSMØDET d. 10. januar:  
Frank Sandeløv ville gerne stille op igen som leder af mødet. COC synes bestyrelsen skal tage sit 
eget møde om undersøgelsen først. Johan spørger Frank  
 
JORDRADIO (spil / startvogn / klubhus): 
Vores nuværende jordradiofrekvens 423.825Mhz er ikke lovlig efter 1. januar 2012. Vi skal have ny 
simplexfrekvens i båndet 440 – 450Mhz for at kunne snakke. 
 
FRA INSTRUKTØRMØDE: 
Instruktørerne lægger op til kun at skoleflyve med instruktørvagt lørdag samt onsdag eftermiddag. 
Et system med booking – også for elever – og med mødepligt for eleverne. Morten Elmeros har 
også taget initiativ til at arrangere spilvagter for S-piloter.  
Bestyrelsen støtter forslaget og er spændt på forsøget 
 
ANSØGNINGER:  
Fra Steen Thomasberg, fly til FlyINverted ASK21, ACRO, DIMONA, samt nødvendigt 
jordmateriel. Vi godkender. Johan snakker med Steen hvordan klubben kunne lave bedre økonomi 
på Dimonaen.  
 
 
Næste møder: 
13. januar 19:30 
3. februar 19:30 
17. februar 19:30 
 
Planlægningsaften 28. januar 19:30 på EKVH 
Ordinær generalforsamling lørdag 21. marts kl. 10:00 på EKVH 
 
Mødet slut 22:00 
 
jlm 
 


