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1. Kommentarer til dagsorden. 
Ingen 
 

2. Godkendelse og underskrift af referater fra sidste møder. 
Udført 
 

3. Den fortsatte integrationsproces af de to klubkulturer.  
Det er hidtil gået godt med integrationen af de to klubkulturer. Et forhold, som vi bør styrke, er at få 
flyvningen hurtigere i gang på flyvedagen. I Ferslev udførtes dagligt tilsyn på startstedet og alle jour-
naler befandt sig på startstedet, og det gav tilsyneladende hurtigere opstart. Vi forsøger at indføre ny 
ordning mht. flyjournaler, idet de alle sammen transporteres hen til startstedet (og retur til klubhu-
set ved flyvedagens slutning) i den dertil indrettede kasse (som Mogens skaffer) og at dette er en 
integreret del af lastning og losning af startvognen.  
 

4. Økonomi.  
- Den økonomiske politik vedr. vores gæld (pt. -225.000 kr). 
Franks oplæg til langtidsbudget baseret på oplæg til strategiplan gennemgået og udviser en gradvis 
reduktion af kassekredit til 0 i løbet af 3 år, samtidig med løbende udskiftning af radioer, faldskærme 
og større vedligeholdelsesprogram på LS3 og LS4. Modellen viser samtidig, at det er væsentlig, at der 
arbejdes på fastholdelse af det nuværende medlemstal som minimum. Medlemstilgang selv i be-
grænset omfang har en væsentlig positiv effekt 
Kassereren udfærdiger en økonomisk kvartalsrapport med hovedtallene til offentliggørelse i News. 
Frank og Mogens tager et møde med banken og forelægger planer og langsigtet budget. 
 
- Opkrævning af hytteleje, hytteafgift og hangarleje (Mogens) 
Nils får tilbud på installation af nye elmålere til alle A-hytter og "hundehuse" og iværksætter hurtigst 
muligt. Sidste år var klubben elektricitetsregning på 43.940 kr. Indtægt for elektricitetsforbrug i hyt-
terne var på 3.400 kr, hvilket næppe svarer til det reelle forbrug i hytterne. 
 

5. Materiel jord/fly 
- Strategiplan, teamorganisation mv.  
Franks initierende oplæg blev gennemgået, og alle bestyrelsesmedlemmer bedes komme med input 
til de enkelte punkter i planen for videre drøftelse og raffinering. 
 
- Flyinstrumenter, faldskærme og fremtiden. Hvad gør vi på kort, mellem og lang sigt? 
Frank, Thomas og Mogens udarbejder et langsigtet instrument-strategi-oplæg. 
 
- Reservedelslager 
Nils udarbejder et oplæg til opbygning af et mindre, men fast reservedelslager, således at vi dels slip-
per for afbrud i flyvningen, dels slipper for i huhej-fordyrende-hastighed at skulle finde reservedele. 
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- Jordradio. Hvad gør vi? 
Nils undersøger mulighederne for at benytte walkie-talkie og koordinerer med Kaj Olesen. 
 
- Computer i startvognen. En mere stabil løsning søges. 
Kaj Olesen har stillet en ny pc op, så vi skulle være kørende igen. 
 
- Materielkontrollanter eller rettere papirkrigseksperter: hvad gør vi den dag vores to højstærede 
materielkontrollanter og papirkrigseksperter Nils og Erik siger farvel og tak. Begge de højstærede 
herrer har jo, må vi beklageligvis erkende, den allerførste ungdom bag sig. 
Jens udarbejder et oplæg til generel aktivering af klubbens medlemmer i teamorganisationen herun-
der især materielkontrollanter. Der er ikke nogen materielkontrollantuddannelser i 2013, så der kan 
ikke uddannes nogen i år, men derfor bør vi allerede nu finde potentielle emner, som kan blive var-
met op. 
 

6. Flyvning 
- Uddannelse af slæbepiloter (jf. Bjarnes email)? 
Vi siger tak for Bjarnes tilbud, men foreløbig nej tak, idet vi har rigeligt med slæbepiloter (endda så 
mange, at disse knap kan opretholde status). 
 
- Pokal- og rekordreglement (Frank) 
Lars arbejder videre med Pouls og Franks oplæg. Lars cirkulerer til godkendelse i bestyrelsen. 
 

7. Bygninger 
- Varmepumpen 
Vi slukker for varmepumpen fra 1. april (cirka) til 1. november. 
 
- Flyværksted 
Bo Poulsen udarbejder et oplæg og byggebudget for udvidelse af flyværksted inkl. udvendig isolering 
af det nuværende. 
 

8. Ansøgninger 
- Neustadt-Glewe? Er der nogen, der har hørt/set noget om denne ekspeditions flybehov? 
Ole Borup har søgt om LS4 (OY-XPX) (fra onsdag d. 8. maj til søndag d. 12. maj). Det er godkendt. 
Jens har tidligere søgt om LS3 og fik godkendt. 
 
- Tildeling af fly til Nordjyske Mesterskaber. 
Frank udarbejder en flytildelingsplan sammen med Poul med hensigten, at flest muligt kommer til at 
flyve mest muligt. 
 

9. Medlemmer 
Mikkel Johnsen blev godkendt som nyt aktiv-1-medlem pr. 1. april 2013. 
Lars skriver på hjemmesiden i "Bliv pilot" om prøvemedlemskaber mv. 



AVIATOR Forhandlingsprotokol (referat), dokument nr. 0161 

Aalborg Svæveflyveklub 
 

Bestyrelsesmøde  

Tid: mandag d. 8. april 2013 kl. 18:00  

Sted: klubhuset EKVH 

 

side 3 af 3   8. april 2013 

 
 
 

10. Instruktørerne 
- Skolingschef? 
Jens vil gerne, indtil der dukker noget bedre op. Men instruktørgruppen bør finde en permanent løs-
ning; Frank snakker med flyvechefen herom. 
 

11. PR 
- aktiviteter 
Claus Vad og Frank arbejder på artikel og plakater til Åben-hus-og-loppemarked d. 4. maj. Der afsæt-
tes 5.000 kr til annoncering. 
 

12. Arrangementer 
- effekter til salg på Flyveloppemarkedet, fx faldskærme, pokaler mv. (Frank) 
 

13. Offentlige myndigheder 
Intet 
 

14. Postliste 
Intet 
 

15. Næste møde(r) 
Mandag d. 13. maj 2013 kl. 18 til 21. Lars udarbejder en kørselsoptimeringsplacering. 
 

16. Evt.  
Intet 
 
Bestyrelsesmødet blev afsluttet i god ro og orden kl. 21:15. 
 


