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Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde, med eksterne deltagere.   

26. oktober 2010 på Trekanten 19:00.  Side 1 af 2 

 

Mødt: Erik, Mogens, Jørgen, Nils, Ole, Alf  

Afbud: Niels, Bjørn, Bjarne 

 

 

1. Aktioner fra sidste møde.  

Ole har kigget efter ny benzintank siden sidste møde. Nogenlunde samme priser. 

Må/kan den være i det gamle hul. Der er lige ved at kunne være en ekstra tank i det 

nye skur ved spilværkstedet. Ole tager et mål. 

Dimona har stadig defekt transponder. Vi indkøber en transponder – kun med mode C. 

Altså ikke den dyre model med mode S (5 gange så høj pris) – den vil vi faktisk heller 

aldrig have brug for. 

Både Discus og LS6 stadig til salg. 

Afslutningsfest på lørdag. Aktion: Alf 

 

2. Vintervedligehold. 

Jordmateriel - Alf - har fået æren af to spil. Prøver at lave fast onsdag arbejdsaften. 

Annoncerer med kage kl. dét    Aktuelt er gearkassen defekt på Aalborg-spillet. Alf 

har undersøgt på nettet - gearkassen skal ganske rigtigt være Oldsmobile årgang 64 for 

at passe på motoren, men andre folk har fundet ud af at montere adapter, så andre 

gearkasser kan bruges alligevel. Skal købes eller laves selv, kigger på det. Det nye 

spil… har ideer om at koble medlemmer sammen, og få delt arbejdet ud i mindre 

opgaver. I samarbejde med HHK. 

Fly  -  Nils de Vos, har lavet en plan over tidspunkter og opgavefordeling, incl 

kontrollanter. Alf og Nils gennemgår medlemslisten, og laver en rundringning. Vi skal 

bl.a. kigge på lakken på LS6 flapperne. Duo motoren: Kan ikke starte, det er ikke 

magneterne og heller ikke ILEC, men den kører kun på den ene cylinder. Bestilt tid 

hos Dan-Glide, der kommer nogen specialister og skal kigge på andre fly samtidigt. 

Hutten på DuoDiscus skal også repareres efter skade. ASK koblinger, skal checkes 

denne vinter. Ellers forventer vi ikke økonomisk større sager denne vinter. Men laver 

overblik over flyene kommende weekend.   

 

3. Teoriundervisning. 

Vi spørger Bjarne, om han vil tage på sig at koordinere undervisere, og kontakte og 

tilmelde elever. Der skal også snart fornyes radiolicenser, Alf vil høre om der kunne 

være samarbejde med arrangement i Skive. Aktion: Alf.   

 

4. Værkstedsaudit resultat.  

Nils. Eet af punkterne siger, at vi skal mærke al værktøjet. Mangler også en 

momentnøgle – havde ellers valgt at fjerne den gamle, for at slippe for at kalibrere  

Men DSvU har ingen instruks for mærkning af værktøj – så vi afventer. Bortset fra 

dét, fik vi et godt resultat ved audit. 

 

5. Omlægning af forpladserne foran den store hangar. 
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Carl Agner har kontaktet Colas, som godt vil tage asfalten, men ikke hente. Et andet 

firma vil også hente det, men for kr. 1000. Vi kunne måske selv bruge sønderdelt 

asfalt på grusvejen. CAP har også fået tilbud fra grusgrav på materialer sand og grus. 

Vi synes det er fint, og godkender at han går i gang ifølge hans aftaler. Aktion: Alf.  

Angående udvidelse af Dimonaporten så går det støt fremad, Niels/Sylle har bestilt 

skråstiver (hos smeden), som skal monteres inden vi fjerner hjørnestykket af muren. 

 

6. Økonomi:  

Mogens: Det ser pænt ud, det tegner til årets driftsoverskud på omkring kr. 100.000.  

Der er tilgået indmeldelse af et par nye prøvemedlemmer siden sidst, de indmeldes 

som altid, også som prøvemedlemmer hos Unionen. 

 

7. Klubudvikling: 

Klubaftener. Vi iværksætter foreløbigt tre emneaftener. Vi har foreslået navne til 

tovholdere på projekterne, som vi spørger om de vil påtage sig.  

 Vedligehold, regler. 

 Introaften: TMG-aften om GPS Systemer, navigation  

 Introaften: Strækflyvning, GPS systemer, variometre. 

Efter aftenerne spørges ind til interessen for at etablere et mere dedikeret kursus på 

emnerne. Vi vil herefter beslutte om vi skal sætte specielle kursus i værk, og hvad 

emnerne skal være.  

Mon Frank, Lars, Bjarne vil koordinere? 

 

 

 

Møde slut 21:59 (Trekanten lukker 22:00).  

Næste møder: 

13. november over middag – på EKVH?  

23. november 19:00 på Trekanten. Lokale bestilt. 

 

/jlm 

 

 


