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Referat fra bestyrelsesmøde   
11. november 2009 på Sofiendalsvej 19:00.  Side 1 af 2 
 
Mødt: 
Johan Frey (JF), Mogens Beltoft (MB), Jørgen Lund Mogensen (JLM),  
Ikke mødt: 
Santi (SG), Elias Rössel (EL), Bjørn Bæhr-Larsen (BBL), Ole Munk Riberholt (OMR), Christian O’Brien (COC 
 
 
Dette bestyrelsesmøde afholdes samtidigt med opstart af S-teori i nabolokale. S-teorien er et fælles 
arrangement med Aalborg Aero Sport 
 
Dagsorden 
 

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

2. Flyhandler: 
- LS6 …ingen ændring siden sidst.  
- Mofa  …sidste interesserede fra Ungarn fik kolde fødder. Johan: Hvis den skal sælges billigere end 
de 17K, så vil jeg gerne have generalforsamlingens godkendelse først.   
- Køb af LS-10T: intet nyt.   
- Salg af LS-10T: intet nyt. 

3. Økonomi: 
MB: gennemgang foreløbigt regnskab…    

4. Flyvedligehold: OMR ikke tilstede. Johan: Kim har vist lavet planen, vi regner med at se den fra 
OMR inden næste møde. 

5. Jordmateriel: Johan: Vi regner med at Bjørn laver plan for vinterarbejde… i samarbejde med COC 
og KIB. Ferguson traktor skal have to nye dæk – siger Thomas Truck. Vi har vist ikke brug for den 
længere. Sælg den til højest bydende!   

6. Bygninger: Der er sat nye vinduer i klubhuset (Hans Bo) og Elias lavede alle vindskeder og 
tagrender. 

7. PR ungdomsarbejde: Bjørn og Elias… 

8. Flyvning: Årets sidste instruktørmøde afholdt i søndags. Stor tilfredshed med onsdagsskoling …kun 
elever og instruktører til stede (ingen sure gamle mænd ☺). Instruktørerne anbefaler fast spilvagt på 
alle dage hvor der skoles, i hele sæsonen. Der har ikke været instruktører på pladsen om 
søndagene til at igangsætte flyvedagene – det har flere gange været et problem. Så der må gøres et 
initiativ over for S-piloterne så de bliver mere sikre på opgaven.  

Bestyrelsen indkøber en ny bærbar flyradio til startvognen inden sæsonstart 2010. 

9. Budget 2010: MB samler materiale til næste gang. 

10. Generalforsamling 2010:  Søndag 7. marts kl. 10:00   Medlemsmøde søndag d. 7. februar kl. 
10:00 

11. Formandsmøde. Det lykkedes ikke Johan at sælge opgaven på dette bestyrelsesmøde. 

12. Mofa overgår også til ny TMG forsikring efter nytår. Benzin: Jesper Mølbak har skrevet frem og 
tilbage med toldskat i kommunen, og har nu fået accept, at vi kan være fritaget for afgift på benzin, i 
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forbindelse med skoleflyvning. Så vi skal fremover have registreret hvilken type flyvning på hver linie 
på tacholisten. Vi afventer Jesper vender tilbage med endelige specifikationer. 

13. Nye medlemmer: Ingen siden sidst.   

14. Møderække: 10/12   6/1   3/2  24/2     Alle møder kl. 19:00 til senest 22:00 

15. Evt.:   

 

Ref: jlm.  Mødet slut 21:35   


