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Fælles bestyrelsesmøde mellem Aalborg Aero Sport og Aviator 
 
Tilstedeværende: 
Erik Nørskov, formand 
Ole Munk Riberholt 
Mogens Beltoft 
Alf Søe Knudsen 
Lars Brodersen 
Jens Bonderup Kjeldsen (Aero Sport, formand) 
Peter Guldbrand Fritsen (Aero Sport) 
Ole Søgaard Jensen (Aero Sport) 
Morten Jensen (Aero Sport) 
Thomas Nymark Nielsen (Aero Sport, flyvechef) 
 

Dagsorden 
1. Velkommen til bestyrelsen fra Aalborg Aero Sport 
2. Orientering fra begge bestyrelser 
3. Aftale om rammer og tidsplan for samarbejdet 
4. Gennemgang af budget 
5. Generalforsamling 2012 
 
Ad 2 og 3) 
Jens (formand, Aero Sport) orienterede om status i klubben. Det korte af det lange er, at alle vil gerne 
fortsætte med at svæveflyve, men det kniber vældigt med at få især det praktiske til at hænge 
sammen. 40 medlemmer, hvoraf ca. 15‐20 er reelt aktive. 7 førsteinstruktører og 2 hjælpeinstruktører, 
heraf ønsker de 6 at fortsætte. 3 materielkontrollanter, heraf ønsker 1 at fortsætte. En Puchacz 
(2100 timer, 10.996 starter), en Astir (2558, 4780), en LS4 (2728, 1465), en LS3 (3066, 1745) og en 
Ka6 som måske er / kan blive luftdygtig. Aktiver alt i alt ca. 500.000 kr. Klubbens gæld er ca. 120.000 
kr i form af indskudsbeviser til medlemmerne. 
Aviator har en gæld på ca. 100.000 kr (for et år siden ca. 200.000 kr) i banken, og en flyflåde og diverse 
jordmateriel; aktiver i alt ca. 4.500.000 kr. 
Aero Sport skal have afklaret lejekontrakten for jord+hus. I princippet kan det opsiges til ophør i oktober 
2013. Men der satses på, at komme ud af det så snart som muligt, helst til sommeren 2012. 
Der var enighed om, at princippet for den økonomiske sammenlægning er, at Aero Sport sælger 
Astir og Ka6, at de resterende tre fly overflyttes, og at Aero Sports bestyrelse kommer med et oplæg 
til den økonomiske sammenlægning (som er juridisk holdbar og så simpel som muligt (dvs. så minimal 
gældsoverflytning som muligt)). 
Der var enighed om, at det er en god idé og vejen frem, at de to klubber lægger sig sammen, og at 
det sker med fremtidig flyvning mv. på/fra EKVH. 
Der var enighed om, at Aero Sports medlemmer er velkomne til at flyve fra EKVH i Aviators materiel 
fra sæsonstart 2012, og omvendt Aviators medlemmer er velkomne til at flyve fra Ferslev i Aero 
Sports materiel, således at vi reelt laver en glidende overgang med flyvning mv. 
Der var enighed om, at det fremtidige regelsæt (vedtægter, flyvereglement mv.) er Aviators nuværende, 
fordi det er det mest praktiske, fordi det er tilpasset EKVH og de faciliteter og begrænsninger, 
der er der. 
Der var enighed om at holde fælles PFT‐teori 2012. De to flyvechefer koordinerer. 
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Aero Sport holder generalforsamling søndag d. 18. marts 2012. Det gør Aviator også. 
Ad 4. Gennemgang af budget 2012 
Blev ikke nået. 
Udskudt til søndag d. 22. marts. 
Ad 5. Generalforsamling 2012 
Blev ikke nået. 
Udskudt til søndag d. 22. marts. 
Næste bestyrelsesmøde: 
Søndag d. 22. marts 2012 kl. 19:00 hos Erik (Råensvej 4, 9000 Aalborg) 
Dagsorden: Budget 2012. 
 

 

Ref.: Lars Brodersen 12. januar 2012 
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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  Det nye spil:  

    ...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. 

    ...04/12 Erik og Alf arbejder om onsdagene   

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

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  Reklamespot i lokalradioer: PR gruppen. 

2011-09-10  DG400 ejere startprocedurer: Bjarne 

2011-09-10  Langtidsplan flyvedligeholdelse: Ole 

2011-12-04  Motorsvæveteori med navigation, vi kontakter Johan. Aktion: Alf 


