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Referat fra bestyrelsesmøde i Aviator, Aalborg Svæveflyveklub  
den 13. januar 2009 på Trekanten kl. 19:30.  Side 1 af 1 
 
Tilstede: 
Johan,  Jørgen, Santi, Mogens, Ole, Nicolai. 
Ikke tilstede: 
Henrik, Stefan, Christian 
 
 
REFERAT… fra sidste møde underskrevet. 
Johan spørger Unionen om mulig afgiftsfritagelse brændstof  i.f.m skoling på Dimona 
 
FLYHANDEL:  
LS6 – sværere at skaffe materialer til vandtankene end forventet.  
Mofa – ingen udvikling   
T5 – er solgt, og Discus ryger ergo af salgslisten. T5 var sendt til Østrig, da der kom besked fra 
SLV at de ikke kunne udstede luftdygtighedsbevis. Det er en ”opgave” for os. Men pengene er 
kommet.  
SN - ligger stadig i forhandling med Nitra Aeroclub. Johan har sagt, at han nok skal køre den 
derned til dem, hvis han kan få et andet fly stillet til rådighed dernede under PribinaCup   …på 
niveau med Discus b.  
KZVII  - den står endnu i hangaren og afventer afhentning. 
 
ØKONOMI:  
Regnskabet begynder at tage form, er forlods udsendt til bestyrelsen. Likviditeten omkring LS10 
købet ser fornuftig ud, når de tre næste fly også er solgt. 
 
FLYVEDLIGEHOLD: 
Dimonaen er stadig det lange seje træk.  
 
JORDMATERIEL:  
O’Brien er godt med i spilarbejdet på pladsen. 
Også arbejdet med et nye spil foregår planmæssigt for teamet. 
 
LS10: 
Nicolai har styr på bestilling af instrumenter, aftale med Dan Glide.  
 
BYGNINGER:  
Ole Riberholt kigger fortsat på affugterne. 
 
MEDLEMSMØDET: 
Bestyrelsen diskuterer kontingentform efter medlemsmødet. Vi kan godt forstå tanken, at det kunne 
være ”fremmende” med et ekstra kontingent til lavt aktive. Vi er mest indstillet på kun ét ekstra 
kontingent. Det kunne godt starte med PFT kontingentet, og derefter minut / startafgift. Samme 
regler skulle så gælde samtlige klubbens fly (overskuelighed). Men vi vil diskutere det med Frank 
Sandeløv og co. Johan forsøger at koordinere et møde i.f.m. næste bestyrelsesmøde.  
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Referat fra bestyrelsesmøde i Aviator, Aalborg Svæveflyveklub  
den 13. januar 2009 på Trekanten kl. 19:30.  Side 2 af 2 
 
FlyINverted:   …husk at det staves sådan ☺☺☺☺ 
Johan har snakket med Steen Thomasberg. Aftalerne ser rigtigt fornuftige ud. Vi ser frem til et godt 
kursus. 
  
S-TEORI:  
Tilmelding til prøven OK. Santi forestår tilmeldingen til prøven. Men Ferslev og Aviator får 
regning fra Unionen, fra hver deres medlemmer   …til viderefakturering. 
 
GAVEORDNING: 
Johan kunne ikke skrive under på brev fra Unionen, som krævede erklæring inden videresendelse af 
gavebeløb til klubben. Vore regler er ikke ligeså detaljeret formulerede, som den erklæring han 
skulle skrive under på. Så han valgte at undlade, og indbetalte beløb tilbageføres til medlemmerne.  
 
HYTTE TIL ELIAS: 
Elias har ansøgt om at leje en af de små hytter. Godkendt, tillykke med det.  
 
HJEMMESIDEN: 
Ole redigerer hjemmesiden, fjerner links efter aftale, og tilføjer bestyrelsesinfo. Så kigger vi igen 
næste gang. 
 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009: 
Indkaldelse være udsendt senest 7. februar  
Forslag skal være modtaget af bestyrelsen senest 21. februar 
Forslag og regnskab skal være udsendt 14. marts. 
Ordinær generalforsamling 21. marts 2009  
 
Formand Johan Frey:     ikke på valg 
Kasserer Mogens Beltoft:     på valg 
Sekretær Jørgen   ikke på valg 
1. bestyrelsesmedlem Stefan Pielmeier  på valg  (genopstiller sikkert?) 
2. bestyrelsesmedlem Ole Munk Riberholt ikke på valg 
3. bestyrelsesmedlem Santi  på valg (starter at læse i Århus) 
4. bestyrelsesmedlem Henrik Holm Kristensen på valg (genopstiller vist ikke?) 
 
1. Suppleant Nicolai Rosenkilde  på valg 
2. suppleant Christian O’Brien  på valg (genopstiller sikkert?) 
 
1. Revisor Gert Frikke   ikke på valg 
2. Revisor Flemming Mikkelsen  på valg 
Revisorsuppleant Johannes Kjær  på valg (han genopstiller sikkert?) 
 
Næste møder:     3. februar – flyttes til senere    24. februar 19:30 
Mødet slut 22:00 
/jlm 


