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Referat fra bestyrelsesmøde   

03. februar 2010 hos Jørgen 19:00.  Side 1 af 1 

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

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

2. Flyhandler: 
- LS6 …i.a.b.  
- Mofa salg gennemført 
- Køb af LS-10T: Vi kan hente den fra uge 7. Er EASA godkendt. Trailer skal muligvis hentes hos 
Spindelberger på vejen. 

• Finansiering. Vi sammenligner lånetilbud fra SparNord og SparThy. Vi kontakter Kim 
Thøgersen for opdatering på usikre punkter. Vi går efter 10 årigt afdrag.   

• News: Johan kan afhente på fabrikken - annoncér efter co-driver i news. 
• Afhentning:  1057 km. Kørsel honeres med gældene km. Sats fra DSvU. Morten checker hvor 

traileren holder til afhentning. 
• Modtagelse, Johan spørger Nils de Vos om modtagelseskontrol. 
• Omskolingskrav – vi spørger instruktørmødet 14. marts. 

 
- Salg af LS-10T: intet nyt. 
 

3. Økonomi: 
•  Året endte med driftsoverskud på 141.000 og et samlet underskud på 100.000. Kommentarer 

til udsendt regnskab 2009 fra MB. Regnskab er sendt revisorerne. 
• Forslag til generalforsamling: Vi foreslår at hæve alle kontingenter og afgifter med 10%. 

Dog foreslår vi øgelse af Aktiv2 Dimonatacho, så Aktiv1 – Aktiv2 kontingenter balancerer 
ved 15 tachotimer i stedet for som hidtil først ved 30 tachotimer. 

• Budget: Tallene ændret - vi rammer samme resultat. 
   

4. Flyvedligehold: OMR – går efter planen. 
 

5. Flyvning: JF - der sker ikke ret meget lige nu. 
 

6. Børneattester: Myndighederne kræver at vi indhenter børneattester for instruktørerne, hvis vi har 
elever under 15 år. Ellers skal kommunerne stoppe at udbetale tilskud til os. Bestyrelsen opfordrer at 
vi får indhentet tilsagn fra vore instruktører, at må indhente børneattesterne hos politiet. 

 
7. Materielkontrollantkursus: Alf er allerede tilmeldt. Han tilbød selv at betale for kursus, da han er 

usikker på som han flytter fra området om et par år. Bestyrelsen mener klubben skal betale for 
kursus som sædvanligt. 

 
8. Generalforsamling: Johan genstiller ikke som formand til generalforsamlingen. 

 
9. Repræsentantskabsmøde: Johan kan ikke deltage, OMR undersøger om han har mulighed. 

 

10. Nye medlemmer: Ingen siden sidst.   

11. Møderække: Aftales efter generalforsamlingen. 

12. Evt.:  Hvordan gik det med flyradio til startvogn? Tutten lavede et fantastisk overskud – flot arbejde.  
Ref: jlm.  Mødet slut 22:00  


