
AVIATOR      
Aalborg Svæveflyveklub  Forhandlingsprotokol dokument 0114 

 

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

Dagsorden: 

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

2. Flyhandler: 
- LS6 …skulle stort set være klar til salg, tanke og ventiler er monteret. Mangler skilte og 
papirarbejde.  
- Mofa …Stefan har justeret prisen. Vi tager kontakt til flere    
- Køb af LS-10T:  Vi vil ikke have den på tyske plader, og EASA godkendelsen lader vente på sig et 
stykke tid endnu.   
- Salg af LS-10T – i.a.b. siden sidst. 

3. Økonomi: 
MB: Vi har brugt 92.000 på stumper til det nye spil i år. Ca. 250.000 på konto, lidt flere spiludgifter 
stadig på vej. Der er udsendt tachoopkrævninger. 

4. Flyvedligehold: OMR: ASK21 er tilbage og fungerer. 

5. Jordmateriel: BBL: Vi har fået tilbagemelding på spilprojektet på chatten.   

6. Bygninger: Kim har indkøbt maling til klubhuset, Elias går i gang med at male. Terrassebordene 
males også. Vi får udskiftet lister på to vinduer, Niels Jørgensen til fornuftig pris. Der er støbt nyt gulv 
i det gamle spilværksted. 

7. Flyvning: JF: Uheld i Århus og Kaldred, lyder som dårligt håndværk i begge tilfælde. Vi har også 
tilfælde hvor vore egne piloter kommer lavt hjem, og det kan være svært for instruktørerne at 
overbevise om det farlige. Flere piloter i vores klub har prøvet pludseligt at flyve igennem et 
kæmpesynk på indflyvningen – så har man brug for overskudshøjden.  

8. Status fraflytning Tofthøjvej: MB: afleveret alt OK. 

9. Nordisk Svæveflyvedag søndag 16. august. Bjørn vil se de kan nå at lave noget 

10. Indmeldelser. Ny indmeldelse Lars Brodersen, godkendt. Velkommen i klubben.  

Et tidligere medlem spørger, om han kan få godskrevet indskud fra gammel tid. Han har været 
udmeldt i 27 år. Vi diskuterer, at indskudspuljen blev lavet, for at det skal være nemt for piloter at 
skifte i mellem klubber - et andet af vore tidligere medlemmer har netop også betalt nyt indskud, 
selvom han kun har været udmeldt i 2 år. Vi må sige at det gamle indskud ikke kan godskrives. 

11. Møderække: 1/9, 29/9, 27/10, 24/11. Alle møder kl 19:00 til senest 22:00  

 

Mødet slut 20:20      Ref: jlm   


