
AVIATOR      
Aalborg Svæveflyveklub  Forhandlingsprotokol dokument 0111 

 

Referat fra bestyrelsesmøde   
28. april 2009 på Trekanten 19:00.  Side 1 af 1 
 
Mødt: 
Johan Frey (JF), Ole Munk Riberholt (OMR), Mogens Beltoft (MB), Jørgen Lund Mogensen (JLM), Elias 
Rössel,  
 
Afbud: 
Morten Grosbøl (MG), Christian O’Brien, Bjørn Bæhr-Larsen (BBL), Santi (SG), 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat(er) fra sidste møde. 
...underskrevet!  
   

2. Konstituering af bestyrelsen ifb. med Mortens udmeldelse: 
Suppleant Santiago indtræder i bestyrelsen efter Morten Grosbøls udtræden. Ansvarsområdet 
”Bygninger” er herefter ledigt igen, vi håber Niels Jørgensen vil fortsætte med at holde øje med 
bygningerne.  

3. Flyhandler: 
- LS6 …er stadig under klargøring, og sættes til salg når klar.  
- Mofa …teamet er ved at være færdig med opdateringen til salg.  
- Junior (XSN) er nu solgt.   - herunder afmelding af fly, trailer og forsikringer 
- Afhændelse af KZ VII.  Horsager ringede sidste uge, at han havde snakket med Søe. De skal have 
møde i denne uge, og når handelen forhåbentlig er gået i orden, vil de hurtigst muligt afhente flyet. 
- LS-10T er stadig på vej. Leveringsdato ukendt.  
- Salg af LS-10T 

Når vi har solgt både LS10 og LS6 – som generalforsamlingen pålagde os – så vil vi ikke længere 
have et ”topfly” i klubben. Vi vil derfor nøje vurdere situationen, hvis det ene fly bliver solgt, før vi 
sælger det andet. Evt. indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 
   

4. Status: 
- Økonomi. (Mogens) Regnskab rundsendt før mødet. OY-XSN værdiansat til regnskabet. 
- Flyvedligehold. (Ole) emnet behandlet. 
- Jordmateriel, spilprojektet kører efter sigende efter planen. Elias: Golfvognene har problemer med 
at starte - Thomas kigger på det. 
- Bygninger - der er vist en længere to do liste. Johan spørger Niels Jørgensen om han vil fortsætte 
arbejdet ligesom sidste år.  
- PR og ungdomsarbejde. Elias: Vi snakker bl.a. om at kigge på medlemsundersøgelsen igen, og 
hvad der skal lægges vægt på i nye plakater, for at tiltrække potentielle nye medlemmer . Plakaterne 
er tænkt at skulle hænges op f.eks. i skoler. Bjørn snakker om at få opdateret hjemmesiden med nye 
billeder fra klubben (f.eks. af jordmateriel)  
- Flyvning Johan vil spørge Nicolai Larsen om han vil være Aviators termikliga mand, og stå for 
indberetningerne. 
   

5. Fraflytning af Tofthøjvej inden 30.06.2009. Vi melder dato 14. maj ud i en News og på chatten.  
   

6. Instruktørerne behøver for bestyrelsens skyld, ikke være placeret i en bestemt medlemskategori for 
at fungere. Det er politisk OK at instruere andre grupper. Men det er naturligvis et krav, at 
instruktørudvalget også godkender det sikkerhedsmæssige. 
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7. Indmeldelser. Erik Ø. Jensen pr. 1. april 2009. Ansøgning godkendt, velkommen i klubben. 

8. Indskudspuljen.  Efter generalforsamlingens beslutning om at indføre indskud i klubben – for nye 
medlemmer - indmelder vi Aviator i indskudspuljen. http://dsvu.dk/union/uhb/UHB212.pdf     

9. Møderække: 26/5, 25/6, 28/7 (EKVH), 1/9, 29/9, 27/10, 24/11. Alle møder kl 19:00 til 22:00 
   

10. Eventuelt.   Steen Lund fra DMI  (http://vejret.info/About.aspx) ringede til Johan. Han vil gerne have 
tilbagemeldinger på hvordan svæveflyveudsigterne svarer til det reelt oplevede vejr. Han har været 
flyvemeteorolog siden 1967. Er ved at oplære nye folk. Men han har aldrig rigtigt fået 
tilbagemeldinger   ”…er der mon nogen der bruger vores informationer”  Han vil gerne have en 
tilbagemelding, når dagen er slut, så ofte som muligt. Johan tager henvendelsen med til 
instruktørmødet.   

Formanden er stolt over begge sine to vindertrøjer (dagssejre) fra PribinaCuppen ☺   Bestyrelsen 
siger tillykke. 

Mødet slut 21:35  

Ref: jlm   


