
AVIATOR          
Aalborg Svæveflyveklub  Forhandlingsprotokol dokument 0107 
 
Referat fra bestyrelsesmøde i Aviator, Aalborg Svæveflyveklub  
den 05. februar 2009 på Trekanten kl. 19:00.  Side 1 af 1 
 
Tilstede: 
Johan,  Jørgen, Mogens, Ole, Nicolai, Christian. 
Ikke tilstede: 
Henrik, Stefan, Santi. 
 
 
REFERAT… fra sidste møde underskrevet. 
Johan spørger Unionen om mulig afgiftsfritagelse brændstof  i.f.m skoling på Dimona 
 
FLYHANDEL:  
LS6 – NU kommer vandtanken snart.  
Mofa – Der har været en svensk henvendelse. 
T5 – skal være helt færdig – mangler afklaring af om det er OK med rullestolshjul på halen. 
SN - ligger stadig i forhandling.  
KZVII  - Aftalen er på plads, men den er ikke afhentet endnu. 
LS10 – Nicolai har styr på instrumenter med Dan-Glide. Termin stadig omkring 1. april. 
 
ØKONOMI:  
Alt er ikke opgjort endnu, men vi ender nok i ca. minus 20.000  
 
FLYVEDLIGEHOLD: 
Johan og Christian: Dimonaen er efterhånden mekanisk klar nu – mangler derefter papirarbejde. 
NDV og KKD har gjort et kæmpearbejde – flyet er næsten samlet igen. Men gyroen mangler bl.a. 
endnu at blive exchange –  det kommer til at koste.  
 
JORDMATERIEL:  
COC: Kronespidshjul er hos Linneman – er på vej retur – derefter ser det godt ud med spillet. 
 
VÆRKSTED: Skrivelse fra DsvU – inspektion forventes. Punktet tages op igen næste møde når 
Stefan også deltager. 
 
LS10: 
Nicolai har styr på bestilling af instrumenter, aftale med Dan Glide.  
 
ANSØGNINGER OM FLYLÅN:     

• 4/4 - 20/4, HK - Johan, Pribina Cup  

• 4/7 - 11/7, 1W - Alf, Jydsk/ Fynsk  

• 17/7, X1 - Frank, SKAAL arangement  

• 17/7, 1W - Frank, SKAAL arangement  

• 17/7, Dimona - Frank, SKAAL arangement  

• 18/7 - 267/, X1 - Steen, FlyInverted  

• 18/7 - 26/7, 3W - Steen, FlyInverted  

• 18/7 - 26/7, Dimona, Steen, FlyInverted               …alle godkendt. 
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KONTINGENTSYSTEM:   
Herefter var medlemmer fra ”gruppen medlemsundersøgelsen” inviteret til at deltage i 
bestyrelsesmødet fra kl. 19:30. (Frank Sandeløv, Lars Dyrskjøt, Aage Dollerup) Vi diskuterede 
Frank Sandeløvs rundsendte oplæg til nyt kontingentsystem. Frank indfører efterfølgende 
diskussionens resultater i oplægget. Det planlægges rundsendt til medlemmerne som forslag til 
vedtagelse på generalforsamlingen. 
 
Mødet slut 22:00 
jlm 


