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Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juli 2012  
 
Deltagere: 
Frank, Nils, Bjarne + Lars og Johan via Skype 
 
Nils gennemgik Dimona’ens startproblemer ved varm motor, og kunne konstatere, at de ikke hav-
de baggrund i teknisk defekt, men det faktum, at der er tale om en kaburator-boksermotor, hvor 
varmen har svært ved at undslippe efter motorstop. Dette kræver brug af korrekt procedure for 
genstart af den varme motor. Hvis ikke, resulterer det i, at motoren ”drukner” og derfor ikke vil 
starte.  
Nils vil meget hurtigt udarbejde retningslinjer for genstart af varm motor og for parkering af fly 
for optimal afkøling af motor. Når disse retningslinjer er formidlet til klubbens medlemmer, op-
hæves den administrative groundning af Dimonaen. Forventes afklaret og formidlet fredag d. 19. 
juli 2012. 
 
Omskolingskravene til Dimona, samt indhold af PFT til samme, opstrammes således, at det sikres, 
at Dimonapiloter får bedre kendskab til håndtering af motor og propel.  
Revideret omskolingsprogram, PFT-krav og andre korrektioner skal være klar senest til sæson-
start 2013. 
Aktion: Flyvechef Johan 
 
Erik, Lars H. og Kim har monteret de nye wirer på spillet. 
 
Kim m.fl. har afsluttet projektet med udvidelsen af hangarport i øst, så Dimona nu kan køre direkte 
ind og ud. 
 
Niels, Kim og Carl Agner har planlagt nedlægning af belægningssten ved østenden af hangar d. 4. 
august efter at have klargjort med stampet grus og sand dagene forinden. Der opfordres til at give 
en hånd med. 
 
Opgavefordeling til velkomst af eks-AAS'ere den 4. august: 
Velkomst:  Frank 
Flyvereglement m. m.  Bjarne  
Briefing WO + Dimona Nils  
Medlemmer + gæster Mogens spørges 
Rundvisning: Materielkontrollanter 
 
Opmagasinering af AAS materiel: Nils har ansøgt om tilladelse til at opsætte en 40 fods container 
på EKVH. Når tilladelse indløber indkøbes en 40 fods container (pris kr. 15.000) til formålet. 
 
Eventuelt.  
Lars B indkøber sejldug eller lignende til markering af mærkelandingsområde. 
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Lars B arbejder sammen med Jesper M og Poul G på at få forummer i gang på hjemmesiden, så der 
bl.a. er et Dimona-forum, hvor de nyttige diskussioner kan føres og informationer kan sikres for 
eftertiden. 
 
Lars B undersøger mulighederne for en arbejdsbelastningsminimalistisk kontrolfunktion i relation 
til brugeroprettelse på hjemmesiden. Kun medlemmer bør have adgang; hverken tidligere med-
lemmer eller har-aldrig-været-medlemmer. 
 
Ref.: Bjarne 


