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Mødt: Lars Skovbjerg AAS, Frank, Mogens, Niels Kristian, Jørgen, Nils 
Afbud: Lars B. 
 

Dagsorden 
 

1. Kommentarer til dagsorden 
a. godkendt 

 
2. Godkendelse og underskrift referater fra sidste møder. 

 
3. Nye medlemmer (til godkendelse) 

#626, Christian Møller Nielsen 
#628, Henrik Dahlbom Nielsen 

Ovenstående godkendt. Velkommen i klubben. 
 

4. Økonomi 
a.   Mogens: Hermed regnskab frem til og med kontingentindbetalingerne for juni, dvs. et 

halvårsregnskab. 
 
Vi har nået 53% af de budgetterede indtægter og 40% af udgifterne, har 89.260,87 i 
overskud, inden afskrivninger. 
Saldoen på vores bankkonto er -12.286,14, så vi nærmer os stille og roligt 0. 
 
Fremtidige udgifter: 
DSvU kurser, S-teori og ARC: 14.810,- 
Lak og 3000h på LS6-c18: €17.364,96 (ca. 130.237,- ved kurs 750) 
 
Siden sidst: 
ELT reperation Dimona: 596,- 
DSvU FI kursus Niels Jørgensen: 8.300,- + 560,- 
Aalborg Kommune Tilskud til FI kursus: -1.500,- 
Mini hovedeftersyn på kedel: 1.265,86 
Dimona 200h float, sparkplug, oilfilter: 1.824,63 
Dimona Ignition switch: 2.565,- 
DanGlide Gasdæmper LS-10 transportvogn: 1.403,88 
Vesthimmerlands Kommune Årsafgift Dimona: 1.875,- 
Vi har fået kr. 5000 fra Sport2Go.  

 
5. Instruktørerne 

a.   Lars Brodersen skal på HI, Niels Jørgensen er blevet FI. Der kommer mange instruktører fra 
AAS, det giver muligheder for den fremtidige klub. I hvert fald tre vil også gerne være 
Dimona-instruktører.   
 

6. Flyvning 
a.   Vi opfordrer i næste news medlemmerne til at deltage i DIKO i Ferslev 7.-8. juli. Bestyrelsen 

har foreløbigt godkendt, at DuoDiscus LS10 LS6 LS4 Dimona tager med til konkurrencen. 
Denne konkurrence bliver formentligt den sidste aktivitet i Ferslev. Herefter begynder de 
egentlige flytteaktiviteter, og alle at flyve fra EKVH. 

b.   Lars Skovbjerg: Der kommer ca. 30 medlemmer fra AAS her 1/8. og jeg kan fortælle, at der 
er en meget positiv tilgang derovre, og at folk glæder sig til skiftet! 

 
7. Materiel jord/fly 

a.   NDV: Værkstedsleder i spil- og jordmaterielværksted. Vi skal have vore to 
materialekontrollanter ud herfra (ENØ og Alf), vi skal bruge dem i flyværkstedet. Der må 
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andre folk på i spilværkstedet. Vi er obs. på at kigge, hvilke personer i de to klubber der kan 
være potentielle til pladserne. Det gælder også fly-faddere til alle fly.  

b.    NDV: Jeg mangleren plan for flytning af materialer fra AAS. Det er besluttet, i samarbejde 
mellem klubberne, hvad der skal flyttes med til EKVH, men vi har ingen plan om hvordan vi 
modtager det?  
Vi prøver at sætte navne på…: Materialer fra flyværkstedet (?), olietanken (Niels Kristian 
tager kontakt til Thomas Nymark), inventar fra klubhuset (Nils tager kontakt til Niels 
Jørgensen), fly- og spilværksted (Nils tager det sammen med Kim), Flyforsikringer (Mogens 
Beltoft), Loftet derovre (vi spørger Alf). 
Frank har tilbud om at købe en 40 fods container (Anders Hyrup) til 15.000 kr., opstillet, som 
kunne bruges til opbevaring. Vi skal i forvejen have lavet plads i vognhangaren, for at få 
plads til alle vognene. Nils sætter oprydning i gang. Vi beslutter senere om vi har behov for 
en container. Bjarne undersøger i mellemtiden muligheder ifm et partytelt. 
NDV: Der var fejl i LS6 vejerapporterne fra DG, vi regner med at få reviderede rapporter fra 
værkstedet i morgen. Når jeg har set og godkendt dem, får Mogens besked om at betale. Vi 
har i samme omgang fået gratis servicekontrakter på alle seks LS fly. 

c.   Bjarne kigger på nye jordradioer. 
d.   Nils: 100 timers eftersyn på Dimona, tager ihvertfald 5 hele dage hver gang. 

 
8. Bygninger 

a.   Oplæg om energibesparelser fra Nils og Niels, Nils gennemgår oplægget. Bjarne: Mogens 
og jeg var til møde i Aalborg Kommune – information om tilskudsmuligheder. Det ligger i 
tidens politik omkring grønt og energi. Vi vil nok ret nemt kunne få tilskud hvis det drejer sig 
om energioptimering. Vi skal altså have udarbejdet en plan og ansøgning til kommunen. 
Checke isolering loft og gulv. I samme ombæring kigger vi på at få flyttet væggen til 
fjernsynsstuen. 

b.    Dimonaporten. Nils: Alle delene er sendt til galvanisering i Herning. Men vi har alle delene, 
de skal efterfølgende monteres, en dags arbejde, og muren skal rives ned. Måske plus lidt 
murerarbejde. 

c.    Bjarne: Har skaffet brandskab kvit og frit til afhentning. Til flypapirer. Det tager vi. Aktion 
Bjarne.   

 
9. Offentlige myndigheder 

a.   Mangler et møde med Anette, hvor vi skal snakke ny asfalt på banen. Grusvejen herude er 
blevet skrabt men begynder at bule igen. 

b.   Mogens: Udestående… ansøgning om tilbagebetaling af afgifter flyslæb/skoleflyvning. Vi 
forsøger at få opgørelse færdig.  
 

10. Postliste 
a.   i.a.b. 

 
11. AAS 

a.   Officiel introduktion AAS medlemmer lørdag formiddag 4. august. Fest om aftenen.  
 

12. PR 
a.   Niels Kristian var i Vejle til møde om frivillig arbejdskraft, hvordan fastholde , lægge planer, 

men ikke specielt noget målrettet svæveflyveklubber. 
b.   Vi sætter gang i at udsende pressemeddelelser igen. Aktion jørgen 

 
13. Arrangementer  

a.    22. sept. Siderorsfest. Initiativ fra Frank. Bestyrelsen har afsat et budget til et nyt tiltag.  
Indbydelse og information kommer senere. 

b.   Julefrokost lørdag 24. nov. 13:00   
 

../Renovering%20og%20energibesparelse%20i%20klubhus.doc
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14. Aktionslisten 
 

15. Næste møde aftales på doodle til engang i august.  
  

16. Evt.   
 

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. 

          ...18/6-2012 alle dele sendt til galvanisering. Skal monteres       

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  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. 

   ...18/06-12 skulle nu være solgt til 5000, afventer bekræftelse. 

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 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  ”Skjul” af referater, kun ses fra login. Afventer hjemmesidefolk. 

2012-06-18  Plan og budget for energirenovering. Aktion Nils 

2012-06-18  Brandskab til flypapirer afhentes. Aktion Bjarne 


