
AVIATOR      
Aalborg Svæveflyveklub  Forhandlingsprotokol dokument 0116 

 

Referat fra bestyrelsesmøde   

30. september 2009 hos jørgen 19:00.  Side 1 af 1 

 
Mødt: 
Johan Frey (JF), Mogens Beltoft (MB), Jørgen Lund Mogensen (JLM), Ole Munk Riberholt (OMR), Christian 
O’Brien (COC 
Afbud: 
Santi (SG), Elias Rössel (EL), Bjørn Bæhr-Larsen (BBL), 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat(er) fra sidste møder. 
...underskrevet de to sidste referater.  

2. Flyhandler: 
- LS6 …helt fuldstændig klar til salg, både fly og papirer!.  
- Mofa … vi har fået bud på 15K fra Svenskere og på 17K fra Ungarn.    
- Køb af LS-10T: intet nyt.   
- Salg af LS-10T: intet nyt. 

3. Økonomi: 
MB: ender med 150K på konto…  Vi forventer stadig overskud på ca. 110.000 før renter og 
afskrivninger. 33 stk. aktiv1 - 14 stk. aktiv2 - 16 stk. aktiv3  -  2 junior.  Prøvekørsel nyt spil til 
sæsonstart.  

4. Flyvedligehold: OMR ikke tilstede. 

5. Jordmateriel: Vinterarbejde planlagt med mandskab. Wirehenteren skal tanken tages af + skiftes 
bagfjedre. Golfvognene kan tilsyneladende sagtens vedligholdes endnu. Vi skulle nok kunne holde 
budgettet. 

6. Bygninger: Alt træ i klubhuset er malet af Kim og Louise, klubhytten mangler. COC: Det vil spare 
meget strøm at udskifte radiatorer til varmepumpe   …Johan ringer til Tove Olsen, om de vil være 
med til en løsning at udskifte. 

7. PR ungdomsarbejde: Bjørn og Elias… 

8. Flyvning: Onsdagsskoling er som planlagt stoppet fra nu af (manglende dagslys) – har ellers 
fungeret rigtigt godt. Så der er kun weekendskoling fra nu af. Vi har haft elev i Sæby at spinne i 
Puchazs – flyvning i Sæby for elevens regning. Det er nok proceduren fra nu af. 

9. Nye forsikringer til TMG: Vore forsikringer igennem forsikringsklubben er opsagt,  overflyttes.   

10. Nye medlemmer: Niels Kristian Petersen, Michael Kristian Andersen, Jeppe Rendbæk Andersen. 
Godkendt, velkommen i klubben. 

11. Trådløst net: Routeren er stået af, COC vil sørge for at ny bliver sat op.    

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

 

Ref: jlm   


