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Mødt: Erik, Alf, Ole, Lars, Jørgen 

 

Dagsorden 
 

1.   Generalforsamling. Vi er klar til at lægge dokumenter til generalforsamlingen på linket. 

Det bliver gjort. 

 

2.   Aalborg Aerosport. Vi er klar til fælles bestyrelsesmøde d. 12. marts. Det bliver nok mest 

en snak om økonomi. Pladsen i Ferslev forlades 1. august hvorefter EKVH bliver den nye 

fælles flyveplads.    

 

3.   Vintervedligehold – status, det går efter meldingerne rigtigt godt. 

 

4.   Klubhus: Varmepumpe, Finn Hebsgaard har givet kommunen et godt tilbud på installation. 

Vi snakker om at loftet også trænger til at efterisoleres. Vi snakker med Niels Jørgensen om 

at få isoleret loftet… eller gjort klar til at isolere. Aktion Erik  

 

5.   LS 6 komplet omlakering + 3000 timers eftersyn. Vi har accepteret tilbuddet fra DG – det 

gælder stadig – og Lars B afleverer flyet dernede d. 16. marts. De begynder reparationen 

efter d. 1. april 

 

6.   Hytter. Der er en ledig/ledige hytter til leje. JLM formulerer måden at håndtere udlejning 

på. Bringes næste News.   

 

7.   Ansøgninger.  

 Lars + Johan 31. marts – 15. april Duo til Pribina, alternativt Johan alene om LS10 

 Lars + Johan 25. maj – 10. juni 2012 Duo til Adria Cup 

 Niels Jørgensen 7. - 11. maj, begge incl., LS4a til strækflyvningskursus DSvU. 

 Steen Thomasberg ASK, Acro og Dimona, til FlyInverted 14/7 – 22/7 begge incl. 

…alle godkendte.  

 

8.   Loggere. Lars: Colibri-loggeren kalibreret hos Polyteknisk Flyvegruppe og er netop nu ved at få 

skiftet internt batteri hos Dan-Glide. DuoDiscus-loggeren er blevet repareret hos TEKK (Tyskland), 

den kunne ikke høre.   
 

9.   Eventuelt. Lars foreslår, at vi en weekend i sæsonen inviterer til en Himmerlandsstjerne 

konkurrence. 
 
 
 
jlm 
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1. 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. 

2012-03-07  Om at få isoleret loftet: Erik 

2012-03-07  Udlejning små hytter, formulering: JLM 


