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

1. Underskrift af referat fra sidste møde 

2. Shell har gjort os opmærksom på at tankanlægget er ved at være for gammelt – de påtager 
sig ikke ansvar fra nu af. Aktion: Ole påtager sig at kigge efter anden tank. 

3. Vi overgår til Shell Thermo Premium fyringsolie. Det koster 100 kr. mere pr. 1000 liter, 
men har større brændværdi, så besparelsen burde være på ca. 500 kr. pr. 1000 liter iflg. 
DLG. Aktion: Mogens 

4. Bestyrelsen snakker endnu engang reglerne om, at man skal være på lavere kontingent i 12 
måneder, inden skift tilbage til Aktiv1. I visse tilfælde kan det desværre måske koste 
klubben et medlem, hvis vedkommende ikke kan komme til at flyve igen, uden først at 
”betale op”. Men klubben har flere medlemmer, som netop har betalt op – fordi sådan er 
reglerne. Så kan vi ikke give nogen medlemmer anderledes betingelser, uden også at 
kompensere bagud til andre medlemmer …selvom bestyrelsen kan have stor forståelse i de 
enkelte tilfælde. Det ville også kunne give mange diskussioner i fremtiden. Mange vil kunne 
argumentere for, at netop de, også får de samme særlige vilkår.    

5. Dimona mangler stadig en transponder. Vi indkøber når vi er helt sikre på krav / behov. 
Aktion: Nils.   

6. Økonomi. P.t. overskud på 125.000. Vi har nået 80 % af indtægterne, og 65 % af 
udgifterne. Der skal skrives pant på LS6’eren i november, hvis vi ikke inden da har fået den 
solgt. Krav fra SparNord. 

7. Det har været oppe som en idé, at sætte også Discus og LS4 til salg samtidigt med LS6. Og 
så se hvilken der bliver solgt først. Det kunne give luft, ikke at være nødt til at sælge netop 
LS6. Aktion: Nils snakker med Kim om hvad vi skal gøre. 

8. Bestyrelsesmøde med Frank Sandeløv, Rolf Grostøl angående medlemsudvikling, fastsat til 
mandag d. 11. oktober. 

9. Google oplyser, at de fra 1. november stopper Files og Pages upload. Bestyrelsen har ellers 
benyttet tjenesten til intern information. Vi spørger Jesper, i stedet at få vort eget område på 
aviator.dk. Vi henter dokumenter inden googletjenesten lukker. Aktion: Mogens 

10. Vi har fået kundekort til UNO-X, så vi kan hente blyfri 95 til Dimona i Hornum. Mogens 
kommer i klubben med koden når den ankommer.  

11. Nye medlemmer. Jon Hansen, aktiv1. Godkendt, velkommen i klubben. 

12. Evt.: Nils: Vi havde værkstedsaudit fra SLV i går, kontrollanten sagde, at det så nydeligt ud 
☺.   Nils føler ikke det er rimeligt, at materialekontrollanterne også har ansvaret for flyenes 
flightmanualer.  
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Næste møder: Tirsdag 11. oktober, tirsdag 26. oktober. Der er allerede reserveret plads på 
Trekanten til begge møder. 


