
AVIATOR      
Aalborg Svæveflyveklub  Forhandlingsprotokol dokument 0113 

 

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

Dagsorden: 

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

2. Flyhandler: 
- LS6 …i.a.b siden sidst.  
- Mofa …Stefan har stadig kontakt med interesserede – vi justerer evt prisen.    
- Køb af LS-10T:  Morten kan godt levere om 14 dage, men det bliver på tyske plader, og dét har 
Johan sagt nej tak til. Den venter på EASA godkendelse – og vi vil ikke selv stå for dansk 
indregistrering. Men det kan godt tage noget tid. Ingen vil udtale sig om hvor lang tid.   
- Salg af LS-10T – i.a.b. siden sidst. 

3. Økonomi: 
- (Mogens) Regnskab rundsendt før mødet, ser fornuftigt ud. 
- Den eneste hænger er nogen S-prøve-afgifter.  
- Johannes klarer flyveregnskab for Aktiv 2+3 til Mogens. Mogens må hellere også sende 
kategoriskift til Johannes. 

4. Jordmateriel. Johan: Vi har ikke fået tilbagemeldinger på spilprojektet siden sidste møde.  

5. Bygninger: Vi mangler en person til at tage ansvar for bygninger. Adskillige punkter trænger til 
vedligehold. Vi spørger LD om han vil tage ansvar for projekt. 

6. Eksternt værksted: Lars Hestehave tømmer Tofthøjvej for resten af stumperne i morgen, Mogens 
kan slut-syne lokalerne sammen med kommunen – ”vi ringer når vi er klar” 

7. Tachopris MOFA: Forslag fra Stefan. Bestyrelsen mener ikke vi skal sænke tachopris, for at få den 
ud at flyve. Så hellere spare motortid inden salget. 

8. Ny breddekonsulent: Kan vi bruge ham lokalt i klubben? Invitere ham til næste møde? 

9. Tilbudt køb af domænet aviator.dk. Vi siger nej tak – ikke til salg: 

10. Nordisk Svæveflyvedag søndag 16. august. Johan udtaler: ”PR udvalget, Elias og Bjørn, bedes 
tage initiativ til, at aviator deltager på dagen”  >:-     ☺ 

11. Indmeldelser. Brian Sørensen, Christian Emil Kjeldsen ”Kaner” (igen), begge godkendt, velkommen 
i klubben.. 

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

 

Mødet slut 21:35      Ref: jlm   


