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Referat fra bestyrelsesmøde   
31. august 2010 på Trekanten 19:00.  Side 1 af 2 
 
Mødt: Erik, Mogens, Jørgen, Nils, Bjarne, Bjørn, Ole. 
Afbud: Niels, Alf.  
 

1. Underskrift af referat fra sidste møde.  

2. Hangarporten. Nils: Man fandt ud af, at det ikke er nødvendigt at udvide i begge sider. 
Dimona kan sagtens komme igennem med udvidelse af blot den ene side. Der var egentligt 
gravet hul til ny skråstiver, men i sydlig side. Men ny idé at vi i stedet vil udvide i nordlig 
side, for at reservere plads til evt. fremtidig udvidelse af værkstedet.  

3. Økonomi. Mogens har rundsendt aktuelt regnskab indtil nu før mødet. Har et underskud i 
forbindelse med forsikringer, som sikkert skyldes periodisering. LS4 stor regning på 31.000 
og Dimona rep. kostede 53.000. Vi rammer nok ikke budget pga af disse uventede. Nils: Jeg 
vil prøve at lave oversigt, så vi får overblik over kommende dyre arbejder. Vi har betalt 
5000 i renter det første halve år, vil stadig gerne have solgt LS6’eren. 

4. Indskud. Aktuelt tilfælde. Et medlem som forbliver som medlem i den gamle klub, skal 
ikke betale indskud / overføre gammelt indskud, før han KUN er medlem i vores klub. (når 
Aviator bærer unionsmedlemsskabet). 

5. Medlemsudvikling. Erik: ”For nogen tid siden gjorde Frank o.a. en stor indsats for at 
kortlægge medlemmernes ønsker og behov. Der er ikke kommet så meget konkret ud af det, 
men der er et grundlag at starte på. Samtidig er der ansat en udviklingskonsulent i Unionen. 
Vi kan ligeså godt udnytte ham. Det er, som jeg ser det en meget lang proces, der gerne 
skulle kaste nogle tiltag af sig hen af vejen. Jeg synes, at vi skal diskutere hvordan vi 
kommer i gang”. Beslutning: Vi inviterer Frank og udviklingskonsulenten til et fælles møde 
med bestyrelsen så hurtigt vi kan. Aktion: Erik      

…fortsat…  vi vil gerne have en medlemsaften / emneaften hver måned til vinter, vi 
efterlyser emner og tovholdere. F.eks. regler og bestemmelser (flyvning og vedligehold), 
gps aften (logger variometer). Aktion: Bjørn skriver på chat, og jlm på news.  

6. Klubhus. Bjarne: Vil gerne have nye tavler, kort m.m. / lister over vagttelefoner / 
vesthimmerlands kommune / bestyrelsesliste- instruktørliste- materielkontrollanter- lister 
med foto og telefonnumre. Vi manglede som nye medlemmer SOP’er over …hvad gør man 
når man pakker ud  …når man pakker sammen  …f.eks. husk at tanke spillet. Lars 
Brodersen og jeg vil gerne have lov at opdatere opslagstavlen m.m. Bestyrelsen: Godt 
initiativ, ting fungerer netop ved at nogen har engagement for et område. Vi aftaler at Bjarne 
og Lars forsøger at opdatere eet sted, gerne på hjemmesiden …og så printer derfra. Så får vi 
ikke forskellige versioner af lister rundt omkring.   

7. Fadderordning. Forslag: Hvert fly får tilknyttet et medlem, som er "fadder" for dette fly. 
Medlemmet følger flyet gennem sæsonen og rapporterer til materielkontrollant hvis der er 
noget under udvikling o.s.v. Aktion: Vi holder et materielkontrollantmøde og snakker om 
kommende vinters vedligeholdelse.  
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8. Kontingent. Forslag? Bjarne: ”Medlemmer der modtager SU eller er arbejdsløse betaler 
halv kontingent”. Bestyrelsen diskuterer kort konsekvenser af forskellige rabatordninger. 
Snakken fortsættes senere. 

9. PR og synlighed. NDV: Hvad gør vi for at blive mere synlige overfor fremtidige 
medlemmer?  

10. Indmeldelse af nye medlemmer.  

Hanne Anegaard Nielsen, Aktiv3   

Mark Møller Olsen, FTST   

Mike Kristensen, Aktiv1   …alle godkendt. Velkommen. 

11. Dimonatransponder: NDV: Vi har endnu ikke fået udskiftet, og flyet er uden transponder 
nu lige. 

 

Næste møder: Tirsdag 28. september, tirsdag 26. oktober 

 


