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Mødt: Ole, Erik, Niels, Mogens, Bjarne, Jørgen, Lars 

Afbud: Alf 

 

 

1. Underskrift af sidste referat. 

2. Velkommen til Lars i bestyrelsen. 

3. Konstituering.  

Ansvarsområder: 

Bjarne: flyvning.  

Alf:  jordmateriel.  

Ole: flymateriel/vedligehold + næstformand.  

Niels: bygninger.  

Lars: PR. 

   Forretningsorden:  

I økonomiske anliggender tegnes klubben af kasserer og formand. I andre 

anliggender af formanden. 

    

4. Benzintanken: Aktion: Ole kigger stadig på at få udskiftet benzintanken. 

 

5.  Fra generalforsamling og revisorer:  
* Der manglede en kandidat til bestyrelsen, bestyrelsen fik lov selv at besætte, vi besætter 

når en kandidat er klar.  

* Angående debatten om prøvemedlemmerne, bestyrelsen diskuterer at få medlemskabet 

gjort håndterbart, og snakker priser. Aktion: Bjarne og Lars formulerer tankerne færdige og 

implementerer systemet i klubben. 

* JLM og MB snakker videre om intern opdatering af medlemslister 

* Bjarne vil håndtere opdatering af medlemmernes operative status i klubben. 

* Tutten, input fra revisorerne. Bestyrelsen opfordrer til at mest muligt køb i tutten afregnes 

via kartotekskortene.    

 

6. Gruppe-SMS: Lars foreslår en løsning, som kunne sende en gruppe-sms til medlemmer, 

hvis der er flyvning på pladsen. Aktion: Lars og Ole arbejder videre. 

 

7. Ansøgning fra Tommy, at låne en logger til DM. Det er OK fra bestyrelsen hvis der er een 

ledig. 

 

8. Strategiplaner, angående snakken op til generalforsamlingen. EN: Mener stadig ikke det 

bør være en generalforsamlingsbeslutning at vedtage en strategiplan. OMR: Der er fare for, 

at generalforsamlingen slet ikke har overblik til at foretage en bindende beslutning. JAS: 

Vil hellere bruge et helt bestyrelsesmøde på at analysere klubbens behov og vore 

nuværende medlemmer …analysere hvor vi kommer fra. Vi fastsætter næste 

bestyrelsesmøde til kun at handle om dette emne. 
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9. Veterandag: Bjarne Møller Jensen og Gitte Møller Andersen, vil gerne lave en ny 

veterandag igen til en dag i august. Samle alle gamle medlemmer de kan finde, til en fælles 

flyvedag og en fest sammen med nuværende medlemmer. Det er efterhånden 5 år siden 

sidst. Bestyrelsen synes det er en rigtig god idé. Gå meget gerne i gang. 

10.  PR, annoncer, journalister, Lars har allerede en plan som han vil gå i gang med. 

 

 

Mødet slut 21:15   

/jlm 

 

 

    

 

Aktionspunkter. 

 
På listen:  Aktivitet: 

2011-03-24  Benzintank udskiftes: Ole 

2011-03-24  Håndtering af prøvemedlemmer: JAS og Lars 

2011-03-24  Intern håndtering af medlemslister: MB og JLM 

2011-03-24  System til opdatering af medlemmers operative status: JAS 

2011-03-24  Gruppe-sms til medlemmerne: Lars og Ole 

2011-03-24  Overvågning, status 

2011-03-24  Trådløst internet til hytterne 

2011-03-24  Dimonaporten: NJ 

2011-03-24  Forpladsen, der skal brydes asfalt og lægges fliser: CAP 

2011-03-24  Midtersektionen i vognhangaren: NJ 

2011-03-24  Det nye spil: der arbejdes 

2011-03-24  To tagplader udskiftes øverst på den store hangar: NJ 

2011-03-24  Penge til udskift af vinduer i klubhuset. 

 

 

 

 

 

 


