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Referat fra bestyrelsesmøde 29. jan. 2012 hos Bjarne kl. 19:00 Side 1 af 2 

 
Mødt: Erik, Alf, Lars, Mogens, Bjarne, Jørgen 
 

1. Godkendelse af regnskab for 2011. Vi var stort set færdige med tallene sidste gang, 
Mogens sætter gang i at få afsluttet og revideret.  

2. Godkendelse af budget for 2012…Vi diskuterer under dette punkt også forskellige 
muligheder for at tilpasse flyflåden – en del af flåden er ret kostbar. Men vi laver ikke 
forslag til denne generalforsamling.  
Kontingenttakster reguleres i forhold til pristalsudviklingen.  
Takstbladet foreslås derudover uændret, dog med ændring at selvrisiko for 
gæstemedlemmer sænkes til kr. 5.000 kr.  

3. Valg af bestyrelse. Erik, Jørgen og Ole på valg. Erik ønsker at trække sig fra 
formandsposten, men vil gerne indgå som bestyrelsesmedlem …vi opstiller ham Vi 
foreslår Frank Sandeløv som ny formand. Jørgen genopstiller. Ole ?.  Vi opstiller Nils de 
Vos og Alf som suppleanter. Vi spørger Gert Frikke om han vil genopstille som revisor. 
Generalforsamlingen skal finde ny 2. revisor efter Frank Sandeløv. 

4. Generalforsamling. Foreløbigt ingen indkomne forslag. Der er foreslået navne til dirigent. 
5. LS6: Rorflader skal omlakeres NU, inden flyvedygtig. Efter nye tal / tilbud fra leverandører 

siden sidste møde, satser vi nu på en totallakering samt 3.000 timers inspektion allerede nu 
(den har ellers tre år tilbage). Det vil blive for dyrt at vente og gøre det i to omgange. Vi vil 
lave aftale hurtigst muligt hos DG i Tyskland. Lars skriver til fabrikken for aftale. Aktion: 
Lars 

6. Ansøgninger: Fristen ikke udløbet. 
7. Aalborg Aero Sport: Det er vores aftale imellem bestyrelserne fra 12. jan, at 

medlemmerne allerede nu kan flyve i hinandens fly.  Men vi behøver aftale om hvordan vi 
afregner flyvning i hinandens fly denne sæson. Vi inviterer til fælles bestyrelsesmøde. 
Aktion: Erik  

8. Eventuelt: Vi skal på et tidspunkt snakke nyt flyværksted, samt isolering af klubhuset. Vi 
skal også kigge varmepumpe i løbet af sæsonen. 

 
Klar til kaffe og kage kl. 21:30  
jlm 
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Referat fra bestyrelsesmøde 29. jan. 2012 hos Bjarne kl. 19:00 Side 2 af 2 

 
9. 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 

2012-01-22  Kigge på toiletter: aktion NJ 

2012-01-22  Vi er på vej rundt om hele klubhuset med nye vinduer: aktion NJ 

2012-01-22  Kigge på transportvognsforsikringer. 

2012-01-22  Kigge på klubhusforsikring. 


