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Mødt:  Erik, Mogens, Jørgen, Nils, Bjarne, Alf, Bjørn, Ole. 
Afbud:  Niels.  
 

1. Underskrift af referat fra sidste møde. Erik ønsker ”aktion” tilført punkterne på referatet.  

2. Børneattester. Erik: Vi skal indhente børneattester på instruktører som flyver med 
medlemmer under 15 år, men så længe vi ingen har, vil politiet slet ikke underskrive. Jeg har 
underskrevet til kommunen, at vi overholder reglerne. 

3. Økonomi. Mogens har rundsendt aktuelt regnskab indtil nu før mødet. Har allerede nu nået 
42% af vore samlede budgetterede indtægterne   …incl maj måneds opkrævninger. Og 90 % 
af vore udgifter?  Pris LS10 motor registreres i regnskab til kr. 60.000 

4. Prøvemedlemskaber: Nye regler formuleres færdigt. Prøvemedlemsskabet koster et aktiv2 
månedskontingent, plus starter til aktiv2-priser. Max 3 mdr. og max 10 starter, herefter 
normal indmeldelse i klubben. Sekretæren skal have besked om prøvemedlemmer, for at 
indmelde som sådan i Unionen. Indmeldelsesskema opdateres. Aktion: Alf formulerer 
papirer, og sender rundt. 

5. Nordisk Svæveflyvedag 30. maj. Bjørn kan ikke være på pladsen på dagen. Vores nye 
regler – prøvemedlemmer - gør det svært for os at håndtere mange gæstestarter. Erik: Jeg 
foreslår at vi flyver gratis med gæster på dagen, det er nemmest. Det er vedtaget!  Aktion: 
Bjørn skaffer mandskab til dagen. 

6. Jubilæum: Thorkil Steen Jensen 50 års dag for første start d. 10. maj. Aktion: Erik ringer 
til Higgins for mere info, Bjørn skriver til aviser og fjernsyn.  

7. Dimonaporten: Niels og Aage har snakket med kommunen om udvidelse af hangarporten. 
Kommunen accepterer løsningen, at muren som nu støttes af vinklen som går indad, i stedet 
kan støttes af en udvendig skråafstivning, jernkonstruktion.  

8. LS10: Nils: SLV kommer nu på tirsdag kl. 10:00 – med papirerne – og syner flyet. 

9. LS6: Det ser ud til, at der endeligt er ved at komme med en løsning på godkendelse af 
tipperne. Stefan har korresponderet med tyskerne.  

10. Dimonaen: Nils: Flyet er jo til eftersyn i Herning, men de kunne efter udskiftning af slanger 
ikke måle ordentlig kompression, der er muligvis fejl omkring ventilerne. Skal undersøges. 
Men de mangler den sidste slange for at kunne gøre det færdigt. 

11. Udlån af Dimona til udlandet: En enkelt dags lån af Dimona skal ikke godkendes af 
bestyrelsen. Brug bookinglisten. Men husk at hvis klubbens fly skal flyve i udlandet, skal 
pilotens navn fremgå af en liste hos flyvechefen – over piloter som må flyve i udlandet. 

12. Jordmateriel: Alf: har snakket med Jesper, vi skifter nok ikke wirer lige nu. Vi skal måske 
kigge efter ny erstatning for startvogn …bestyrelsen er betænkelig ved at få et ekstra køretøj 
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med motor   …til at vedligeholde. Nuværende startvognskonstruktion er jo egentligt stadig 
genial. Vi skal engang også have anden wirehenter / have repareret. 

13. Radioer: Vi køber ny bærbar flyradio til startvognen. Aktion: Erik                         
Bjarne: det vil også være rart med en flyradio i klubhuset – fornemmelse af flyveklub.    

14. Udmeldelse: Vi har fået udmeldelse fra Jens Albertsen. En ellers hyggelig mail, hvor han 
forklarer sin beslutning, og siger mange tak for årene. Det er alene en beslutning der er 
begrundet i, at han ikke har tiden til at flyve så meget han gerne vil, han vil komme til at 
savne klubben. Bestyrelsen siger også mange tak for årene, held og lykke fremover. Kom og 
besøg os ☺    

15. Evt. Bjarne har snakket med Spar Nord om vi kan bruge klubhuset som pant for et lån. Spar 
Nord vil vende tilbage.   
 
 
 
Mødet slut 21:23 

ref.  jlm 
 


