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

Afbud: Niels, Bjørn, Ole 

 
1. Erik har været til formandsmøde. Snakken gik på medlemsfastholdelse, nuværende og 

kommende medlemmer: EMNER: Blowcar. Andre klubber har afholdt faste gæstestartsaftener. 
Andre er glade for faste klubaftener. Husk at ”tale stemningen op”. Svæveflyvesimulator. Facebook 
mulighed (…aviator aktion: Alf). Halve elevdage… vi hører flyvechefen. Beta.dsvu.dk – barslet ny 
hjemmeside for Unionen. Skrydstrup har fast uge i sommerferien hvor de flyver med unge 
mennesker. Kommunen betaler. Unionen efterlyser medlemmer til breddeudvalg. Der kommer ny 
opgørelsesmetode DIF medlemmer.   
Vi vil samle op på bestyrelsesemne fra sidste år om benzinafgiftsfritagelse på Dimona. JMØ var i 
gang. 
 

2. Aktioner fra sidste møde: Olietank, aktion fastholdes. Købt transponder til Dimona – men den 
passer desværre ikke i racket – der er forskel på stikkene.  
  

3. Jordmateriel.  Alf: Henrik Holm har ikke været at træffe, men Alf har fået Henrik Linnet i gang med 
bygning af det nye spil. Og Torben Østergaard er begyndt at designe kabinen. Thomas er i gang 
med golfvogne. Det gamle spil tager JMØ sig af. Både Alf og Linneman leder efter gearkasser der 
kan monteres på det gamle Aalborg , og pt. er Alf i dialog med en mulig sælger af en sådanne. 

 
4. Økonomi: Vi har nået 98% af vore indtægter i år, og 84% af udgifterne. Discus er solgt for mindre 

end den var bogført til, det er papirpenge, fordi værdien ikke har været justeret i regnskabet. 
Driftsregnskabet giver sikkert ca. 100.000 i overskud. Det er desværre ikke nok til at dække 
relevante afskrivninger. Træk på kassekredit p.t. 200.000. (max 300.000 – nedsættes foreløbigt med 
50.000 om året). 

 
5. Discus er solgt – flot arbejde. Forsikringer afmeldt. Papirer sendt til SLV. Cobravognen gået til 

Frankrig, kan også snart afmeldes. Vi har stadig instrumenterne som sælges – ca. 1000 eur. 
 

6. Flyvestatus. Vi har p.t. ikke opdateret oversigt på flyvestatus på vore medlemmer, hverken elever 
eller S-piloter. Aktion: Bjarne prøver at lave et system, så vi får vedligeholdt en oversigt. 

 
7. Medlemsudvikling: Erik koordinerer aktiviteter incl. DIF-konsulent. 

 
8. Vinterens medlemsaftener: Bjarne og Lars Brodersen kigger på emner, og vender tilbage.    

 
9. Revision af vedtægter. Bjarne, Nils og Frank har haft første møde. Idéen er at klubben bliver 

teamorganiseret. Nils idé er, at medlemmerne tilknyttes et område. Vedtægterne skal være bredest 
mulige. Gruppen arbejder videre med henblik på nye vedtægter til afstemning generalforsamling 
2011. 

 
10. Datoer:  

Erik orienterer om vedligeholdelsesregler til en gang æbleskiver onsdag aften 15. december. 
S-teori. Undervisning eftermiddag og nytårskur om aftenen 8. januar  
Medlemsmøde om emner til forestående generalforsamling 27. februar. 
Rep møde 5. marts 
Generalforsamling + standerhejsning + væddemålsfest 12. marts. 
Evt. ekstraordinær generalforsamling lørdag 27. marts. 
Nitra konkurrence fra mandag 18/4 – lørdag 30/4 
Klubtur til Østrig fra søndag 1/5 – fredag 13/5. Videregående skoling for klubbens S-piloter. 
Sommerlejr uge 27  
FlyInverted uge 29 
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11. Næste møde  …engang i januar. Dato besluttes når Erik har snakket med DIF 
 

mødet slut 21:55 

 

/jlm 

 

 


