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Tilstedeværende: Erik Nørskov, Mogens Beltoft, Bjarne Jakobsen, Lars Brodersen, Ole Munk Riberholt 

og Alf Søe-Knudsen. Afbud fra: Jørgen Lund Mogensen og Niels Jørgensen 

 

0. Referat fra sidste møde 

Dagsordenpunktet udskudt til næste gang, da vi ikke havde noget referat (Jørgen fraværende). 

 

1. Næste mødedatoer 

lørdag d. 9. juli kl. 09:15 (minimøde) 

onsdag d. 10. august kl. 19-22 (ordinært møde) 

lørdag d. 10. september kl. 09:15 (minimøde) 

onsdag d. 12. oktober kl. 19-22 (ordinært møde) 

tirsdag d. 8. november kl. 19-22 (ordinært møde) 

 

2. Regnskab 

VI er tæt på halvvejs gennem året, og vi er i store træk kommet halvvejs gennem de budgetterede 

udgifter og ditto indtægter. Afdragningen på kassekredit går ikke helt så godt som forventet pga. 

større, uventede udgifter (ASK21-vinge, LS6-vinge, DuoDiscus-motor og Dimona-propel). Nu er 

prognosen, at vi når 0 kr (i kassekreditten) ved udgangen af december 2011.  

 

3. Forsikringer 

Efter to skader (LS6 og ASK21) har Lars undersøgt vores flyforsikringer mht. forholdet mellem kasko-

selvrisiko og forsikringspræmie. I øjeblikket har vi en fly-kasko-selvrisiko på 25.000 kr/skade, og vi 

betaler 60.000 kr i præmie pr. år. Med en selvrisiko på 5.000 kr/skade ville vi skulle betale 80.000 kr i 

præmie pr år. Antallet af dyre reparationer i år er usædvanligt stort, hvorfor vi forventer, at de 

kommende år falder ned på normalt niveau (dvs. få og små skader).  

 

Alf undersøger om forsikringer for jordmateriellet (biler, trailer m.v.) passer med det faktiske.  

Mogens og Bjarne inviterer TRYG til et generelt forsikringstjek. 

 

4. Kontakt til Ferslev 

Vi indbyder til at komme til EKVH i vores skolings- og sommerlejruge (d. 4. juli til 8. juli). Lars 

formidler en indbydelse. 

 

5. Lån af LS6 til Østrig 

Lars har søgt om at låne LS6’eren på et andet tidspunkt end oprindeligt planlagt; ny afrejse d. 21. juni 

og planlagt hjemkomst d. 3. juli. Ønsket er imødekommet. 
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6. Himmerlands Luftsportscenter 

PR-gruppen har barslet med en idé om at skabe ”Nordjysk Luftsportscenter” som en form for 

paraplyorganisation for alle aktiviteter på EKVH. ”Nordjysk Luftsportscenter” lyder af mere end 

”Aviator Svæveflyveklub” i henseende til at tiltrække aktivitet og nye medlemmer. 

 

Bestyrelsen bifalder idéen. PR-gruppen arbejder videre med idéen og sigter mod en føler-

henvendelse til de to andre klubber. 

 

7. Reklamer på trailere 

Der ses mange flytrailere rundt omkring med reklamer på. Sponsorater til det ene og det andet. 

Mulighederne bør undersøges. Bjarne kontakter SparNord. Erik kontakter Lars Dyrskøt mhp. fund-

raising, reklamer på flytrailere osv. 

 

8. Færdiggørelse af Vision, Strategi og Målsætning 

Emnet sættes på dagsordenen til hvert af de kommende bestyrelsesmøder (ekskl. minimøderne), lige 

indtil arbejdet er færdigt. 

 

9. Revision af flyvereglementet 

Flyvereglementet justeres (af flyvechefen efter debat i instruktørudvalget), således at flyvning i 18m 

og 20m fly kræver, at vedkommende pilot er i den øvre halvdel af træningsbarometeret.  Flyvechefen 

definerer de konkrete bestemmelser herom i flyvereglementet. 

 

10. Vintervedligehold, udstedelse af ARC 

Målet må fremover være, at alt materiel er klar til brug ved standerhejsning. Hele klubben indkaldes 

til materielvedligehold i weekend’en d. 10.-11. marts 2012. Standerhejsning lørdag d. 24. marts 2012. 

 

11. eventuelt 

-  vores overskydende Wegner-stole (vognhangaren og sideskuret) søges solgt snarest muligt (Bjarne 

og Lars). 

-  Ferguson-traktoren søges solgt snarest muligt (Erik spørger Thomas). 

- Tutten skal have nyt personale (både Kim og Thomas ønsker at stoppe med dette job). Der søges 

nyt personale via chatten. 

 

Referat 

Lars Brodersen 


