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Referat fra bestyrelsesmøde   
26. maj 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 (EL),  
 
Afbud: 
Christian O’Brien (COC), Bjørn Bæhr-Larsen (BBL), Santi (SG), 

 

Dagsorden: 

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

2. Flyhandler: 
- LS6 …skal have nye ventiler. JF har bedt Nils købe ventilerne (4700 kr.) ”på forventet 
efterbevilling”.  Nils de Vos forsøger at skaffe midlertidig flyvetilladelse, så LS6 ikke er groundet 
mens den bygges om.  
- Mofa …der er ingen interesserede køber længere. Men flyet er klar.  
- Junior (XSN) er nu solgt.   – Johan forsøger at finde nogen manglende papirer til flyet, på 
flyvepladsen. 
- KZ VII er nu afhentet.   
- LS-10T levering er igen udskudt, til nu ultimo juni.  
- Salg af LS-10T – vi afventer at nogen reagerer på Kims annonce i Segelflug. 

 

3. Status: 
- Økonomi. (Mogens) Regnskab rundsendt før mødet, ser fornuftigt ud. 
- Opkrævninger:  Hytter + privatfly i hangar. Gennemgang – hvem skal bonnes. 
- Jordmateriel. Johan: Spilprojektet kører efter planen – fortæller Henrik Holm. Elias: Golfvognene 
kører tilsyneladende OK nu. 
- Flyvedligehold OMR mangler hjælp til udfyldelse af skadesanmeldelse ASK21   
- Flyvning vi skoler stadig på Duoen. Instruktørerne har kommenteret, at det lærer eleverne at de 
kan søge termik lavt og langt væk  …lad os håbe vi snart får ASK21 igen☺  Erfaringerne fra 
flyvninger om søndagen nu – uden instruktører – viser, at vi nok trænger til en støtte S-piloter i at 
foretage organisering af opstart samt afslutning af flyvedagen. Johan snakker med flyvechefen.    

4. Fraflytning af Tofthøjvej torsdag aften. Bestyrelsen ringede rundt under mødet, og fik tilsagn fra 
hjælpere. 
 

5. Ansøgninger: Nicolai Larsen ansøger om at låne LS10 (1. prioritet) eller LS6 til Sunair Cup. Efter 
forespørgsel diskuterer bestyrelsen, og beslutter, at et eventuelt lån af Duo Discus stadig betinger, at 
der skal være Aviatormedlemmer i begge sæder  ...også efter der er indført brugerbetaling ved 
udlån. 

6. Værkstedsgodkendelse: Nils de Vos er gået i gang med arbejdet at sikre, at klubben overholder de 
nye regler for værkstedsgodkendelse. 

7. Indmeldelser. Stefan Sommer, ansøgning godkendt. Velkommen i klubben. Medlem nr. 603. 

8. Møderække: 26/5, 25/6, 28/7 (EKVH), 1/9, 29/9, 27/10, 24/11. Alle møder kl 19:00 til 22:00 
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9. Evt. OMR: Kim Bjørn foreslår trådløst internet som dækker hytter og værksteder. Bestyrelsen synes 
dog ikke at vi vil investere store beløb i udstyr. Eller grave kabler ned. Vi bliver bare overhalet 
indenom af billig trådløs teknik (repeatere), eller private mobilløsninger.   
Vi har behov for en bærbar startcomputer med bedre lys på skærmen. Johan har muligvis én som 
klubben kan reparere/overtage.  

Mødet slut 21:40  

Ref: jlm   


