
AVIATOR      
Aalborg Svæveflyveklub  Forhandlingsprotokol dokument 0115 

 

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

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat(er) fra sidste møde. 
...ikke medbragt, underskrives næste gang!  

2. Flyhandler: 
- LS6 …helt fuldstændig klar til salg, både fly og papirer!.  
- Mofa … står nu til salg for 20.000 EU    
- Køb af LS-10T: intet nyt.   
- Salg af LS-10T: intet nyt. 

3. Økonomi: 
MB: Det ser ud til at vi her 75% henne på året, har fået 67% af budgetterede indtægter. Vi har brugt 
142% af budgetteret udgifter til svævefly – reparationen af understel LS4 var ud over budget. Men 
alligevel, årets resultat indtil nu +107.000 før renter af afskrivninger. 

4. Flyvedligehold: OMR: ingen meldinger p.t. 

5. Jordmateriel: Det nye spil er nu flyttet til EKVH, der mangler stadig noget monteringsarbejde. Men 
Henrik Holm har lavet et meget stort og flot arbejde, har håndteret både udviklingen, indkøb af 
materialer og sørget for arbejdskraft.  

6. Bygninger: Der er kommet nye vinduer. Og der er lagt betongulv – som denne gang kan holde - i 
det gamle spilværksted.  

7. Flyvning: JF: Onsdagsskoling kører godt. Behagelig stemning – der er kun instruktører, spilførere 
og glade elever. Ingen andre gamle medlemmer. Søndagene på EKVH er derimod knap så 
sprudlende. Det forlyder at afviklingen af flyvedagen går lidt trægt uden en instruktør til at sparke 
dagen i gang.   

8. Nordisk Svæveflyvedag: Dagen gav ikke den helt store tilstrømning til pladsen. Men PR havde på 
forhånd fået lavet fin avisomtale af klubben og arrangementet. 

9. Indskud. Et nyt medlem har tidligere betalt et mindre indskud i en anden klub. I vores klub skal 
medlemmet så betale resten (iflg. regler i Unionens indskudsklub). Hvordan håndterer vi dét rent 
praktisk?: Vi definerer hermed, at i sådanne situationer betaler det nye medlem, i perioden med 
indskudsbetalinger til Aviator, procentvis mindre indskud hver gang, således at det totale indskud 
rammes. 

10. Ansøgning fra Jens Albertsen om lån af DuoDiscus 3/10 klokken 9-12. Godkendt. 

11. Nyt medlem Lis Arneberg, godkendt. Velkommen i klubben.    

12. Møderække: 30/9, 28/10, 25/11  …bemærk, nye datoer!   Alle møder kl. 19:00 til senest 22:00  

 

Mødet slut 21:15      Ref: jlm   


