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Lars Brodersen 10. september 2011  

Referat fra Aviator-bestyrelsesmøde d. 10. september 2011  
Tilstedeværende: Erik (phormand), Mogens (kasserer), Bjarne, Lars og Niels  
Fraværende: Jørgen, Ole og Alf  
 
Dagsorden  
1. Kunstflyver-DM  
2. Salg af stole og Ferguson  
3. Klubbens økonomi generelt  
4. Elbesparelser på EKVH  
5. Transponder til Dimona  
6. Veterandag  
7. Finansiering af ny lak på LS6’eren  
8. Sponsor til Aviator  
9. Etablering af plan for færdiggørelse af det nye spil  
10. Reklamespot i lokalradioer  
11. Naboflyvninger  
12. Græsklipning  
13. Vinduer til klubhuset  
14a. Vinter-fly-vedligeholdelse  
14b. Benzinmotorer i svævefly  
15. Teoriundervisning  
16. evt.  
 
 
ad 1. Kunstflyver-DM  
Arrangementet forløb fint, bortset fra problemer med Dimonaen (bremser slidt væk og motortæn-
dingsfejl). Der blev lavet en skade (en bule fra slæbetovet) på vingen af en af deltagernes privatejede Acro. 
Aviator tager ansvaret for skaden. MOGENS undersøger Dimona-ansvarsforsikringen.  
ad 2. Salg af stole og Ferguson  
- Vi har via Lauritz solgte otte stole for 1850 og 1050 kr pr. fire stykker. Med fratræk af Lauritz’ geby-rer er 
der 2400 kr ned på Aviators konto.  
- Vi forsøger at sælge Fergusonen som hollandsk auktion (startende på 10.000 kr og reduceres med 500 kr. 
pr. 14 dage) på www.dvtk.dk og på Aviators chat. ERIK er sagsstyrer på sagen med Lars som assistent.  
ad 3. Klubbens økonomi generelt  
- Økonomien kører efter budgettet.  
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- Svævethy har omdefineret klubben til en ”fritidsaktivitet”, hvilket har medført et tilskud á 250.000 kr fra 
kommunen. ERIK arbejder på at få etableret en generel skaffe-penge-til-klubben-gruppe.  
ad 4. Elbesparelser på EKVH  
ERIK tager kontakt til Aalborg Kommune med henblik på tilskud til el-/energibesparende foranstalt-ninger; 
tilbud mv. via Finn Hebsgaard el-installatør (tidligere medlem og flymekaniker).  
ad 5. Transponder til Dimona  
Højfrekvent lyd fra transponderen. ERIK tager kontakt til forhandleren.  
ad 6. Veterandag  
--  
ad 7. Finansiering af ny lak på LS6’eren  
LARS snakker med Kim om tilbud på 3000-timers hovedeftersyn og omlakering af LS6’eren. Derefter 
snakker Lars med Bjarne om at søge SparNord om tilskud.  
ad 8. Sponsor til Aviator  
BJARNE snakker med Midtsjællands Svæveflyveklub om, hvordan de gjorde for at få SparNord som 
hovedsponsor. Og tjekker derefter med SparNord (eller tilsvarende).  
ad 9. Etablering af plan for færdiggørelse af det nye spil  
Spillet skal være færdigt til standerhejsning 2012. ERIK etablerer en onsdagsarbejdsplan. Principbe-slutning 
i bestyrelsen om kunststofline i det nye spil. Prisen for stålwire er ca. 3 kr pr meter. Prisen for kunststofline 
er ca. 10 kr pr meter.  
ad 10. Reklamespot i lokalradioer  
PR-gruppen går videre med tanken om at få et (betalt) reklamespot i lokalradioerne i forårsoptakten. 
Desuden kan udnyttes, at Nibenitten (lokalradio) har en gratis-service med det-sker-i-ugen.  
ad 11. Naboflyvninger  
- Nabodag udføres i foråret 2012 sammen med de to andre klubber i samarbejde med kommunen.  
- BJARNE snakker med DG400-ejerne om at ændre startprocedure, således at den af naboerne sær-ligt 
bemærkede støj reduceres mest muligt.  
ad 12. Græsklipning  
ERIK og NILS står for græsklipningen.  
ad 13. Vinduer til klubhuset  
NILS iværksætter fire nye vinduer (de tre i østvæggen og det nordlige i TV-stuen og evt. i kontoret).  
ad 14a. Vinter-flyvedligeholdelse  
OLE laver en plan for vinter-flyvedligeholdelse i samarbejde med materielkontrollanterne.  
OLE udarbejder desuden en langtidsplan for flyvedligeholdelsen. ad 14b. Benzinmotorer i svævefly  
Motorerne i svæveflyene tåler, ifølge Eriks canadiske flymekanikerkollega, ikke at stå i længere tid med 
benzin i karburatoren (karburatormembranen tåler det ikke). Benzinen skal ud af motorerne før længere 
tids stilstand.  
ad 15. Teoriundervisning  
BJARNE annoncerer teoriundervisningen (efterspørger elever) på chatten og på hjemmesiden og kontakter 
Ferslev.  
ad 16. eventuelt  
- NIELS skaffer fire tomme 200 liter dieseltønder.  
- OLE KAAS finder ud af, om der er hold i rygterne om at golfbenzinbiler er ved at skulle udskiftes til 
elektriske. MOGENS kontakter Ole.  
- Bestyrelsen ønsker, at der skoles onsdag, lørdag og søndag i 2012-sæsonen 
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Aktionspunkter: 
Dato:       Aktivitet: 

 

2011-03-24  Benzintank udskiftes: Ole 

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

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. 

    ...16/7 vi har fået tilbud, vi beregner: MB  

2011-04-04  Landingskonkurrence sæsonafslutning genindføres: JAS 

2011-04-04  Udarbejde ny info-folder: Lars + PR-gruppen 

2011-04-04  Kasse med foldere på klubhus og flyvepladsbygning: PR-gruppe 

2011-04-04  SMS kæder forsøges oprettet: Lars 

2011-04-04  Opfordre omskoling til Dimona: Alle 

2011-04-04  Materielstatus og forventet vedligehold fly udarbejdes: Ole 

2011-04-04  Indførelse af Team-organisation: Bestyrelsen 

2011-04-04  Info fra best + referater lægges på hjemmeside: Lars + JLM 

2011-04-04  Fremlæggelse af vision – strategi – handlingsplan: Bestyrelse 

2011-05-25  Trailerreklamer + sponsorater + fundraising:  

                              JAS kontakter Sparnord  

       ...16/7 søger fond om tilskud  

                              Erik kontakter Lars Dyrskøt 

2011-05-25  Overskydende Wegnerstole sælges: JAS + Lars 

2011-05-25  Ferguson sælges: Erik spørger Thomas 

2011-07-16  Energibesparelser, evt. kontakte Finn Hebsgaard: Erik + MB 

2011-07-16  Reducerede medlemslister: JLM 

2011-07-16  Nye jordradioer: JLM 

2011-07-16  Dimonatransponder: Erik + JAS 

2011-09-10  Sælge Ferguson: Erik + Lars 

2011-09-10  Skaffe-penge-klubben-gruppe: Erik 

2011-09-10  Energibesparende foranstaltninger, Aalborg Kom/Finn Hebsgaard: Erik 

2011-09-10  Dimonatransponder højfrekvent lyd: Erik 

2011-09-10  LS6 omlakering. Kontakt Kim om tilbud og Bjarne om sponsor: Lars 

2011-09-10  Spil onsdagsarbejdsplan: Erik 

2011-09-10  Reklamespot i lokalradioer: PR gruppen. 

2011-09-10  DG400 ejere startprocedurer: Bjarne 

2011-09-10  Klubhuset nye vinduer: Niels 

2011-09-10  Plan for vinter-flyvedligeholdelse: Ole  

2011-09-10  Langtidsplan flyvedligeholdelse: Ole 

2011-09-10  Teoriundervisning planlægning: Bjarne 

2011-09-10  4 tomme 200 liters dieseltønder: Niels skaffer 

2011-09-10  Golfbiler benzin/elektriske?: Mogens spørger Ole Kaas   


