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Mødt: Frank, Mogens, Jørgen, Niels Kristian, Nils. 
Afbud: Bjarne, Lars. 
 

Dagsorden 
 

1. Kommentarer til dagsorden 
a. NDV materialekontrollantkursus + hangarleje. 

 
2. Godkendelse og underskrift referater fra sidste møder. 

 
3. Nye medlemmer (til godkendelse) 

       ingen 
 

4. Økonomi 
a. Vi har nået 45% af de budgetterede indtægter og 31% af udgifterne, har 64.763,82 i overskud, 

inden afskrivninger. Saldoen på vores bankkonto er -31.572,38 
b. Vi opfordrer til at medlemmer hurtigst afleverer noter/regninger til kassereren.  

 
5. Instruktørerne 

a. Niels Jørgensen er pt. på FI. Lars Brodersen på vej på HI. Vi mangler Dimonainstruktører.   
b. En elev var uforstående overfor fordeling af elevers flyvning m.m. Frank har snakket med 

ham, han fortsætter i klubben. Frank vil orientere instruktørerne.  
 

6. Flyvning 
a. Vi har i år fløjet ganske meget allerede nu. Både Acro og LS10 bliver tilsyneladende benyttet 

flittigt. 
b. Instruktøren skal sørge for at medlemmerne bliver meldt ind efter afsluttet 2- eller 10-turskort. 

I modsat fald risikerer eleven at flyve uden at være indmeldt i hverken klub eller Union. Der 
har været ”bøvl” omkring betaling af ekstra starter, samt indmeldelse efter 
prøvemedlemsskab. Fremover sælger vi kun prøvemedlemsskaber som 2-turs eller 10-turs. 
Men på 10-turskortet kan de sidste 7 starter konverteres til ½ time Dimona + et flyslæb til 
2000’. Betalinger ”up-front”. Info i næste News.      

 

7. Materiel jord/fly 
a. Hytteventeliste, Phister har betalt men vil gerne afstå fra at leje. Vi foreslår at han aftaler med 

næste medlem på ventelisten, evt. i snak med kasserer.  
b. Wire nyt spil, plastic eller stål. Punktet sendt til hjørnespark, til senere beslutning. Der ligger 

evt. en brugbar wire i Ferslev. 
c. NKP har været rundt at kigge vore olie- og kemikalieopbevaringer. I spilhangaren skal 

dunkene sikkert blot flyttes væk fra porten. I det aflåste skur skal nogen olietromler sikkert 
blot sættes på spildbakke eller i murerbalje. Skuret ved den store hangar skal aflåses. NKP 
får afklaret med kommunen, om vi kan udskifte vores gamle benzintank, med den nye tank 
som står i Ferslev.  Nils får info fra Ferslev om typen.  

d. Nils: Jordmateriel (bortset fra det nye spil) fungerer. Alle fly luftdygtige og Johan henter LS6 
hos DG mandag 11. juni. Nils fremlægger langtidsplan for flyvedligehold. 

e. Der forestår højdemålerudskiftninger. Vi skal overveje transpondere i vore fly. Potentielt max 
6 af vore fly skal udstyres. Rygterne siger der kommer en transponder med integreret 
FLARM 

f. Nils: Dimonaporten, vi har aftale på plads med kommunen om afstivning. Porten bliver 
formentligt lavet i løbet af ugen. Der kommer senere noget arbejde med ekstra afstivning i 
hangarhjørnerne. 

g. Nils forbereder samlet projekt om energibesparelser i klubhuset. Isolering, solfangere, 
varmepumpe m.m. 
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h. Nils: Vi har fået henvendelse om den røde motorflyvehangar. Gruppen vil gerne udleje den. 
Privatejere har sikkert et behov? 

i. Nils: Vi bliver sikkert nødt til investere i nyt affugteranlæg.   
 

8. Offentlige myndigheder 
a. Asfalt på banen. Frank snakker med Anette Ervolder senere. 

 
9. Postliste 

a. Forældretilladelse fra Annette Thyrrestrup 
 

10. Konference invitation: ”Foreninger på forkant”. Arrangement 2. juni i Vejen. 
a. Nils og Niels tager derned, koordinerer med Ferslev. 

 
11. AAS 

a. Integration. Frank: Sales lease back aftalen er på plads. Nu kan vi kigge fremad. Ferslev 
afholder DIKO samt afslutning i juli, derefter flyver de sikkert fra EKVH.   
 

12. PR 
a. Aalborg airshow, Bjarne er tovholder på transport og display. Vi spørger også AAS om 

deltagelse med eet af deres fly.  
b. Vi snakker emner for kommende pressemeddelelser. Der er faktisk masser af temaer at tage 

fat på. 
 

13. Arrangementer 
 

14. Skjul af referater  
 

15. Aktionslisten 
 

16. Næste møde(r)  
a. Vi doodler  

17. Evt. 
a. Nils: Om evt. deltagere på kommende materialekontrollantkursus 
b. Nils: Sport2go, der kommer tilsvarende på 55+ deltagere til efteråret. 
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Aktionspunkter: 
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.  

...18/4-2012 Niels Kristian overtager projektet.  

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.  

   ...18/4-2012 JLM efterlyser på News 

2011-03-24  Dimonaporten: NJ     

   ...18/10-2011: Arbejdet pågår.  

   ...18/4-2012: Arbejdet skrider frem, har første prioritet  

   ...14/5-2012 forventes afsluttet i ugen.  

2011-03-24  Forpladsen, der skal brydes asfalt og lægges fliser: CAP + NDV 

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. 

...04/12-2011 Erik og Alf arbejder om onsdagene 

...18/4-2012 Hvilken type wirer. Aktion Frank.    

2011-04-04  Materielstatus, langsigtet vedligeholdelsesplan for fly udarbejdes.  

   ...18/4-2012: Nils overtager arbejdet 

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

2011-04-04  Fremlæggelse af vision–strategi–handlingsplan: Aktion Bestyrelsen.  

   ...18/4-2012: arbejdet pågår. Aktion: Frank. 

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 

   ...18/04 2012, vi er budt 3000 inklusiv defekt toppakning. Solgt. 

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

   ...Check af affugtersystem, er kapaciteten tilstrækkelig. Aktion NDV 

   ...2012-03-07 Om at få isoleret loftet: Erik  ...NDV overtager 

   ...18/4 2012 Nils de Vos udarbejder samlet energiplan for klubhuset  

2011-07-16  Reducerede medlemslister: JLM   

2011-07-16  Nye jordradioer: JLM   

   ... 2012-04-18 afventer 

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. 

2012-03-21  Refusion afgift brændstof til flyslæb. Mogens/Frank snakker med           

Johannes 

2012-05-14  Prøvemedlemsskab, ny ordning, information i News. Aktion jlm  

2012-05-14  Kan vi udskifte benzintank med tanken fra Ferslev. Aktion Nils + NKP 

2012-05-14  Asfalt på banen, Frank snakker med Anette senere. 

2012-05-14  Hytteventeliste, byt af lejer, Phister vil gerne afstå. 

2012-05-14  ”Skjul” af referater, kun ses fra login. Afventer hjemmesidefolk. 

 


