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Mødt: Lars, Nils, Jens K. Mogens, Bjarne, JLM, Frank. 
 

1. Kommentarer til dagsorden. 
a) i.a.b. 
 

2. Godkendelse og underskrift referater fra sidste møder. 
 

3. Medlemmer 
a) En anden klub har bedt om udtalelse om tidligere medlem. Vi udtaler os principielt ikke om 

tidligere medlemmer medmindre der har været aktuelle flysikkerhedsmæssige sager. Dette 
meddeler Frank, han sender lige rundt til bestyrelsen først.  

b) DIF opfordrede på formandsmødet at klubberne sørger for at huske at registrere alle medlemmer 
som aktive. Bestyrelsen opfordrer lovudvalget at få registreret nuværende ”passive” medlemmer 
som en mere rigtig status, så vi får dem registreret rigtigt i systemet. 

c) Frank: Jeg vil gerne inden næste år vi tænker på klubbens gæstemedlemskab for andre klubbers 
medlemmer. Måske lave et weekendmedlemskab / ugemedlemskab på Aktiv1 betingelser. Målet 
er at skabe aktivitet, f.eks. af kunstflyvning.    

 
4. Økonomi 

a) Tal rundsendt af Mogens før mødet. Lejeindtægt 120.000 fra AAS er bogført som indtægt. I alt 
små 810.000 som indtægter i løbet af året. Det ser godt ud. Før renter og afskrivning har vi 
320.000 at tage af. Vi vurderer lige om vi skal afholde nogen af næste års udgifter allerede nu. 

 

5. Instruktørerne 
a) Der kommer ingen HI kurser i 2013. Næste gang bliver 2014 efter nye regler. Vi skal have 

nuværende HI sendt på kursus næste år. Det bliver for øvrigt. 
b) Instruktørerne ønsker en spil-ansvarlig til at tage ansvar for vagter og uddannelse. Bestyrelsen 

peger på et muligt medlem. Aktion: Nils snakker med ham.  
c) Bjarne: S-teori, der er ganske få elever til undervisningen år, men hvis der kan blive 3 aspiranter, 

så kører vi teori. Jeg vil for øvrigt gerne have at instruktørerne selv arrangerer kurserne.       
 

6. Flyvning 
a) Frank: D-area / kunstflyvningsboks, er ved at indhente info, Unionen vil gerne støtte, arbejdet 

pågår. 

 

7. Bygninger 
a) Energirenovering. Vi har fået positivt svar tilbage fra kommunen at vi kan gå i gang. Nils sætter i 

gang at få monteret varmepumpe. 
b) Ny isolering, nye vinduer, solfanger, vi forsøger at få sat i gang, så vi kan få faktura allerede i år. 

Vi bør få renoveret el-nettet i samme ombæring. Aktion: Nils.   
.  

8. Materiel jord/fly 
a) Omregistrering af fly fra AAS, Mogens har startet arbejdet, Niels Kristian afslutter dette arbejde 

efter i aften. 
b) Mogens: Dagkortcomputeren, vi mangler at kunne få trukket data ud af den gamle 

dagkortcomputer – skærmen er gået ”hvid”. Aktion: Lars snakker med medlemmer om at få data 
ud. Frank snakker med Kaj om at få erstattet computeren.    

c) Vi skal kigge efter nye M-kontrollant, det er nødvendigt vi får nye uddannet. Vi taler om nogen 
kandidater som vi spørger, aktion: Nils og Jens. Der er nye regler på vej. Vi vil gerne have 
kandidaterne i gang under den gamle ordning. JAS vil vædde at de gamle M-kontrollant regler 
bliver forlænget et år fordi man ikke kan nå at få de nye regler klar, det væddemål er noteret   

d) Omregistrering af fly fra AAS 
e) Nils: Vi mangler alvorligt en leder på jordmaterielværkstedet til at tage ansvar, lave plan, for 

vedligehold. Niels Kristian vil godt tage sig af at lave en plan. 
f) Nils: Flyvedligehold er godt i gang, det 3. fly bliver nok færdigt i weekenden. 
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g) Jens afleverer Acro på fabrikken 25. februar, der er aftalt tid. 
h) Niels Kristian igangsætter udskiftning af benzintank iflg. tilbud, tager sig af kontakt til kommunen 

først.   
 

9. Offentlige myndigheder 
a) Frank: Jeg snakker med Annette igen, træerne i begge ender har gennembrudt hindringsplanen, 

så pladsen kan blive lukket ved et eftersyn. 
 

10. Postliste 
 

11. AAS 
a) Jens, vi mangler stadig lidt aftaler med kommunen for at kunne afslutte klubben, så måske bliver 

vi nødt til at vente indtil det nye år.  
b) Vi forsøger at få Ka6eren solgt. 
c) Vi mangler at få afsluttet det sidste indskudsbevis. Jens har stadig sagen. 

  
 

12. PR 
a) Lars: Der har været møde i hjemmesidegruppen… samle alle informationer på ny hjemmeside, 

lukke de tre chatter m.m. Der er planlagt nyt møde til i morgen. Vi melder tilbage når der er noget 
nyt. Det er stadig meningen at de bedste ting fra de to gamle klubber skal bruges. 

b) Frank: Flyvelopper, et arrangement hvor vi måske kan aktivere passive medlemmer.  
c) Frank: Der har nyligt været en Condoraftener. Jeg kunne godt tænke mig at sætte Johan op til et 

arrangement, konkurrence mellem unge mennesker, præmie f.eks. gratis prøvemedlemsskab. 
Aktion: Lars snakker med Johan om det praktiske 

 
13. Arrangementer 

a) Aalborg Triathlon Klub har et arrangement d. 7. juli. De efterspørger lønnede 
hjælpere/medlemmer fra andre klubber. Vi sender spørgsmålet videre til en News. 

b) Nytårsparole 12. jan. kl. 12:00 
 

14. Nye vedtægter 
a) Bjarne er i gang med at tænke nye vedtægter. De skal vedtages på to generalforsamlinger næste 

år. Præsenteres for bestyrelsen efter nytår. 
 

15. Aktionslisten 
a) Udsættes til næste møde 

 
16. Næste møde(r) 

a) 8. januar kl. 19:00 på EKVH.  

b) 12. januar kl. 10:00 på EKVH inden nytårsparolen.  

 
17. Evt.  

a) Frank: Fænomenal indsats i løbet af i år. Bl.a. 50% flere starter end sidste år, forplads, 
hangarport, reolsystem i hangar, affugter, hjemmeside, Aalborg Aero Sport arbejde, 

b) NOM 17. – 20. maj, Poul Guldbæk konkurrenceleder. 
c) Ansøgningsfrist flyudlån 2013 d. 31. januar 2013. 
d) Strategidrøftelse, vi forsøger at have et forslag klar til præsentation inden generalforsamling. 
e) Mødet slut 22:15 
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Aktionspunkter: 
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. 
...16/10-2012 projektet ændres til køb af ny udendørstank 
… 4/12-2012 Niels Kristian igangsætter udskift iflg tilbud  
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. 
2011-07-16    Reducerede medlemslister: JLM   
2011-07-16    Nye jordradioer: JLM   
... 2012-04-18 afventer 
... 2012-06-18 bjarne også på sagen  
2011-12-04    Motorsvæveteori med navigation, vi kontakter Johan. Aktion: Alf 
2012-01-22    Kigge på transportvognsforsikringer. 
2012-01-22    Kigge på klubhusforsikring. 
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    Brandskab til flypapirer afhentes. Aktion Bjarne 
2012-07-18    Revideret omskolingsprogram, PFT-krav og andre korrektioner skal være klar senest til 
sæsonstart 2013. Aktion: Flyvechef Johan 
2012-07-18    Markering af hangarskib. Aktion: Lars B. 
2012-07-18    Nye forum på hjemmesiden så der bl.a. er et Dimona-forum, hvor de nyttige diskussioner kan 
føres og informationer kan sikres for eftertiden. Aktion: Lars B, Jesper M og Poul G. 
2012-07-18    Vi undersøger mulighederne for en arbejdsbelastningsminimalistisk kontrolfunktion i relation 
til brugeroprettelse på hjemmesiden. Kun medlemmer bør have adgang; hverken tidligere medlemmer eller 
har-aldrig-været-medlemmer. Aktion: Lars B 
2012-08-27    Nyt skema til registrering af Dimonatacho. Aktion Lars B. 
2012-08-27    Punktet omkring FLARM/instrumenter.  Aktion: Frank. 
…2012-10-16 NDV + Thomas Nymark komme med oplæg til FLARM, logger, transpondere til flåden  
2012-10-16    Flytte væg i klubhus. Aktion NDV 
2012-10-16    K6 + oliefyr + tank sælges.  Aktion: NDV snakker med Thomas 
2012-10-16    Affugtere i hangarerne, samt telt i den store hangar. Budget samt iværksættelse Aktion: NDV 
2012-10-16    Endelig afregning lokaletilskud AAS/kommunen. Aktion: Lars Skovbjerg 
2012-10-16    Energirenovering af klubhus, snak med kommunen pågår. Fortsat aktion: Frank 
2012-10-16    Transport af Acro til Polen, undersøge priser hos speditør for landtransport. Aktion: Frank 
… 4/12-2012 Aflevere Acro på fabrik. Aktion: Jens 
2012-12-04    Spilansvarlig, snakke med muligt emne. Aktion: Nils 
2012-12-04    Energirenovering klubhus. Varmepumpe + el-net. Aktion: Nils  
2012-12-04    Afslutte omregistrering af fly fra AAS. Aktion: Niels Kristian 
2012-12-04    Data ud af den gamle dagkortcomputer. Aktion: Lars B 
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2012-12-04   Snakke med Kaj om ny dagkortcomputer. Aktion: Frank 
2012-12-04   Nye M-kontrollant kandidater. Aktion: Nils og Jens 
2012-12-04   Plan for jordmaterielvedligehold. Aktion: Niels Kristian 
2012-12-04   Condorarrangement, konkurrence for unge mennesker? Aktion: Frank snakker med Johan 
 
 


