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

Fraværende:  Bjørn, Niels  

 

1. Flyvepladsen: Erik briefer bestyrelsen om møde sidste uge med kommunen og de andre 

klubber. Kommunen lægger op til en ny organisation. Svæveflyveklubben får ansvaret for 

græsklipningen omkring tankanlægget og i sikkerhedszonerne, og motorflyveklubben får 

ansvaret for det daglige syn af pladsen. Klubberne får en kompensation for arbejdet. Erik 

accepterede på mødet vores ansvar for at klippe græsset, hvilket bestyrelsen er enig i. Vi 

afventer kommunens officielle referat af mødet.   

 

2. Vintervedligehold. Nils: Flyene kommer ind på værkstedet og ud igen efter den lagte plan. 

Instrumenter (10 stk.) er retur igen efter kalibrering. Én fartmåler blev kasseret (LS4), 

anbefaler vi køber en ny i stedet for at reparere. I sammenligning med andre klubber er det 

en meget lav fejlrate. Nils gætter på, at det kan være resultat af at vi vinteropbevarer med 

affugter.  Erik: Scanavionic ringede og spurgte hvad han skulle med den defekte 

transponder. Aftalte at han dropper at sende regning på 900 kr. for eftersynet, imod at han 

beholder den gamle, og ”hjælper os” med at få monteret den nye, som vi allerede har købt. 

 

3.  Jordmateriel: Alf: Thomas kigger på golfvogne, og Jesper har gjort stort arbejde med 

spillet. Kigger efter ny gearkasse. Vi arbejder også løbende med det nye spil. Wirehenteren 

skal måske have nye fjedre, men rustmæssigt kan den sagtens fortsætte. Bjarne: På et 

(senere) tidspunkt skal vi huske at budgettere med reparation af startvogn / bygge en ny. 

 

4. Nye vedtægter: Nils, Bjarne og Frank har arbejdet med at udforme nye vedtægter, og 

fremlægger disse for bestyrelsen. Bestyrelsen har en længere snak om ændringerne. 

Præmisserne for de nye vedtægter sendes efterfølgende til bestyrelsen, så vi kan læse inden 

næste det møde. Det er planen at vedtægterne fremlægges som forslag til den kommende 

ordinære generalforsamling. Kan de ikke vedtages her pga manglende fremmøde, indkaldes 

efterfølgende til en ekstraordinær generalforsamling. 

 

5. Medlemsaktiviteter: Kim vil fortælle om variometre på en medlemsaften, vi skal kontakte 

Kim og fastsætte en dato, aktion Bjarne. Medlemsmøde 27. februar  aktion ?   

 

6. Generalforsamling 12. marts: Indkaldelse senest på lørdag 29. jan, aktion jlm. På valg vil 

være kasserer (genopstiller), Bjørn (genopstiller ikke), Nils (genopstiller) og Bjarne 

(genopstiller). Hvis de nye vedtægter ikke kan afgøres pga manglende fremmøde, kan vi 

evt. opfordre generalforsamlingen til at indsætte de hidtidige medlemmer i bestyrelsen, 

indtil den snarlige ekstraordinære forsamling, hvorefter bestyrelsen alligevel skal ændres til 

at efterleve de nye vedtægter. 

 

7. Flyudlån: Tak for ansøgninger fra Johan og Lis Arneberg. Afgøres efter ansøgningsfristens 

udløb. Svæveflyveferien til Østrig fra 1. maj er udskudt til evt senere pga manglende 

tilslutning og sygdom. 

 

Mødet slut 2200  /jlm 


