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Mødt: 
Johan Frey (JF), Ole Munk Riberholt (OMR), Bjørn Bæhr-Larsen (BBL), Morten Grosbøl (MG), 
Mogens Beltoft (MB), Santi (SG), Jørgen Lund Mogensen (JLM) 
Afbud: 
Elias Rössel, Christian O’Brien, 
 
1. Godkendelse af referater, venter til næste gang 
 
2. Konstituering  …ansvarsområder. 
Næstformand: Ole Munk Riberholt.  
Bygninger: Morten Grosbøl 
PR: Bjørn Bæhr-Larsen 
Jordmateriel: Bjørn Bæhr-Larsen 
Flyvning: Johan Frey 
Flyvedligehold: Ole Munk Riberholt 
Organisation: Morten (bl.a. ny kontingentstruktur) 
Ungdomsarbejde: Elias / Bjørn  
I økonomiske forhold tegnes klubben af kasserer eller formand. I alle andre forhold af formanden. 
 
3. Opsamling generalforsamlingen. 
REFERATET blev ikke underskrevet af dirigenten, det skal gøres. Aktion: JLM 
LS10: skal sættes til salg. Vi sætter den altså til salg for dét den totalt har kostet os. Mogens 
forhører om endelig pris hos Morten Habekost. Hvis ikke den er solgt inden den kommer hjem, 
tager vi den i brug. Aktion: Mogens 
SPILVAGTER: En længere diskussion, Morten Grosbøl vil gerne hjælpe med organisering. Johan 
snakker med Elmeros om instruktørernes status og planer. Aktion: Johan 
KONTINGENTSTRUKTUR:  
      Aktive overføres administrativt til Aktiv1.  
      TMG’er overføres til administrativt til Aktiv2. 
      PFT-passive overføres administrativt til Aktiv3 
      …medlemmerne informeres  Aktion: MB + JLM  
      Foreløbigt vil vi registrere Aktiv2 og Aktiv3 flyvninger på papir efter hver flyvedag. 
      Mogens snakker også med Johannes. 
 
4. Information: De nye PR ansvarlige kigger sammmen med OMR på information i klubben. 
 
5. Flyhandler  LS6 opdatering er stadig i gang. Mofa - den tyske potentielle køber er stadig 
interresseret. Junior er stadig under Kims vinger. KZVII – Poul Horsager har ringet og beklaget, 
men Lars Søe fra flyvevåbenet har endnu ikke foretaget det han skal. LS10 kører sin gang. 
 
6. Økonomi.  Det fremsatte budget er i forhold til den gamle kontingentstruktur. Men forventede 
udgifter er stadig som fremlagt til generalforsamling. Pt. 200.000 kr. på kontoen. 
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7. Flyvedligehold.  Det ser ud til at HK + tre fly mere er klar til syn. T5 er blevet repareret for 
strukturelle skader på Østrigsk værksted, regning til Aviator. Dimona er nu omregistreret til OY-
XWB. 
 
8. Jordmateriel:   Spilbyggeriet meldes stadig at køre efter planen. ”Aalborgspillet” fungerer.  
 
9. Bygninger:  MG: ”Til næste b-møde får bestyrelsen et overblik”. 
 
10. Ansøgninger: Nicolai Larsen og Theis Falk ansøger om lån af DuoDiscus til tosædet DM 21. 
maj  – 31.maj 2009 . Vi mangler måske tosædede fly til skoling. Men vi bevilger udlånet – det er 
også en del af en svæveflyveklubs formål   …piloterne er jo også regerende Danmarksmestre ☺ 
Dimona bookes til grundskoling de fire skoledage i perioden. Aktion: Johan 
Ansøgning fra Thomas Pedersen om ny benzinpumpe: Efter snak med andre medlemmer er vi ikke 
sikre på at det er den rigtige løsning. Aktion: Johan snakker med Thomas og Jacob From. 
 
11. Bestyrelsen godkender indmeldelse af  nye medlemmer Mads Randa og Bjarne Jacobsen. 
Velkommen. 
 
Næste møder: 28/4  26/5  25/6  28/7  1/9  29/9  27/10  24/11 
 
Ref, jlm 
 


