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

Dagsorden 
 

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

2. Flyhandler: 
- LS6 …ingen ændring siden sidst.  
- Mofa skulle checkes inden salg til svenskerne. Et lærredscheck med Maule Fabric Tester viste at 
lærredet på kroppen var for spinkelt. ”Pinden” gik igennem lærredet. Herefter ikke luftdygtig. Det var 
en dyr lyd. Vi måtte ringe afbud til svenskerne. De havde ellers accepteret køb for 17.000 Eu, og var 
klar til at hente. Vi ved ikke hvor alvorligt det vil være for svenskerne, selv at gøre den luftdygtig 
derovre. Johan sagde til svenskerne, at det ville koste os selv Dkk. 35.000 at reparere den. Bo og 
Kim Bjørn siger, at hvis vi selv skal lave arbejdet, kommer vi hen i maj måned inden den igen kan 
blive luftdygtig. De anbefaler, at vi sælger til dén pris vi kan få. Vi slider også vore folk ned, hvis vi 
selv skal til at udskifte lærred. Vi kunne tilbyde til svenskerne for 13.000 EUR som beset – og køre 
den derover – slå halv skade om transport. Johan ringer til Poul Horsdal og HC i Kalmar, det kan 
være de har andre ideer om vore muligheder.    
- Køb af LS-10T: intet nyt.   
- Salg af LS-10T: intet nyt. 

3. Økonomi: 
MB: Et medlem skylder stadig – COC prøver at ringe til ham.  Diverse tal til budget 2010 opdateret. 

4. Bruger Sikkerhedsmøde: Møde for en uge siden i lufthavnsbygningen sammen med Annette 
Ervolder og en politimand fra Aalborg, samt formændene fra klubberne. Den daglige drift og 
sikkerhed på pladsen OK. Men springerne fortæller, at de sommetider kommer ud skyerne med 250 
km/t. Johan lover, at vi lytter på 122.22.  

Møde igen i dag hos springerne, kigge på underskud flyvepladsen. Anette havde regnskabstal med. 
Politikerne vil gerne have underskuddet ned fra 175.000 kr. til 0. Man bruger penge på Banetilsyn, 
græsklipning, m.m. Johan synes dog, at han stadig mangler nogen tal for helt at få overblik over 
udgifterne, men meldingen fra klubberne til kommunen er efter mødet, at vi gerne vil medvirke til at 
billiggøre driften af pladsen. Nærmere aftaler må følge.      

5. Mulig benzinafgiftsfritagelse Dimona: … fortsættelse fra sidst. Johan vil skrive til Sylle, JMØ og 
Johannes, om de kan sætte sig sammen og finde ud af hvordan vi håndterer. 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 forbindelse med skoleflyvning. Så vi skal fremover have registreret hvilken type 
flyvning på hver linie på tacholisten.  

6. Nye medlemmer: Ingen siden sidst.   

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

8. Evt.:   

Ref: jlm.  Mødet slut 21:35   


