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Mødt: Erik, Lars, Mogens, Bjarne, Ole 

Afbud: Niels, Alf 
 

1. Underskrift af de 4 sidste referater 
2. Jeppe bevilges nedsat kontingent efter ansøgning (arbejdsløshed) 
3. Mogens: Vi har nået 90 % af budgetterede indtægter, så dér kommer ikke mange flere. Vi 

har nået 76% af budgetterede omkostninger.  Det giver 150.000 i overskud inden 
afskrivninger. Bankkonto p.t. -160.000 …det tager tid at slippe af med gæld. Gennemgang 
af flere tal. Erik: Dimonaen giver kraftigt underskud, næsten jo mere vi flyver, jo mere 
underskud. Bestyrelsen mener, vi ikke undgår at snakke tariffer op til generalforsamling. 
Lars …en bold i luften …ville vi kunne sælge det nye spil, evt. som stumper? Bjarne… vi 
skal have en mere generel snak om økonomi, der hører LS6 også til. Har snakket med Kim, 
rorfladerne er i hvert fald tynde og skal behandles, det vil alene koste ca. 30.000. En total 
omlakering vil hos DG vil koste 136.000 incl. moms. Hos Gliderservice 128.000   …begge 
+ transport. Forskellen mellem maling af rorflader og af hele flyet er slående. Vi har ikke 
pengene til en hel lakering, og vi ønsker ikke at gældsætte os yderligere. Men flyet kan ikke 
synes længere uden reparation af rorflader. Vi vil diskutere at sælge LS10 for at finansiere, 
den flyver stadig ikke ret meget.   

4. Sponsorater… Bjarne har snakket med SparNord igen. Der er muligheder for at søge en 
fond. Tror vi skal tage munden fuld, og søge om tilskud til både omlakering af LS6 og 
energibesparelser i klubhuset. Aktion: Bjarne + Lars vil forfatte en ansøgning.     
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Aktionspunkter efter mødet: 
Dato:       Aktivitet: 

 

2011-03-24  Benzintank udskiftes: Ole.  

...18/10-2011 Ole kigger videre, laver plan, evt sætte tanken 

indendørs ved siden af én af de andre tanke.  

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

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

2011-03-24  Overvågning, status  18/10-2011 vi mangler et medlem med interesse. 

2011-03-24  Trådløst internet til hytterne.  

...18/10: Ole vil kigge at få gravet netværkskabel ned til et   

accesspoint på Eriks hytte. 

2011-03-24  Dimonaporten: NJ    18/10: Arbejdet pågår. 

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.  

       ...10/09 onsdagsarbejdsplan: Erik 

    ...18/10 Bjarne: Alf tror ikke på det bliver færdigt til næste 

sæson, mangler overblik, jeg vil gerne have en snak med de 

oprindelige byggere, en overleveringsforretning. Erik: mener der er 

en del uhensigtsmæssigheder i konstruktionen. Erik snakker med Alf, 

Kim og Jesper på lørdag.   

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 

    ...18/11 vinduer er bestilt, skal monteres 

2011-04-04  Landingskonkurrence sæsonafslutning genindføres: JAS  

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

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

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

2011-05-25  Trailerreklamer + sponsorater + fundraising:  

    Bjarne kontakter Sparnord  

    ...16/7 søger fond om tilskud  

    ...18/10 nye info, se dette referat pkt 4. Lars + Bjarne 

2011-05-25  Ferguson sælges: Erik spørger Thomas  

...18/10 Vi beholder Ferguson, hvis ikke vi kan få flere penge end 

skrotprisen. Vi spørger efter styrtbøjler 

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

    ...OBS på affugter, evt med føler i vogn 

2011-07-16  Reducerede medlemslister: JLM   

2011-07-16  Nye jordradioer: JLM 

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

2011-09-10  Dimonatransponder højfrekvent lyd: Erik. 

    ...18/10 Erik: Sylle siger det ikke passer. Erik + Bjarne afklarer 

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

2011-09-10  DG400 ejere startprocedurer: Bjarne 

2011-09-10  Langtidsplan flyvedligeholdelse: Ole 

2011-09-10  Teoriundervisning planlægning: Bjarne   18/10 arbejdet pågår 


