
AVIATOR Forhandlingsprotokol (referat), dokument nr. 163 

Aalborg Svæveflyveklub 

 

Bestyrelsesmøde  

Tid: mandag d. 8. juli 2013 kl. 19:00  

Sted: klubhuset EKVH 

 

side 1 af 3   8. juli 2013 

 
 
Tilstedeværende: 
Frank Sandeløv, Mogens Beltoft, Nils de Vos og  Jens B. Kjeldsen. 
Afbud:  
Kaj Fogh 

 
1. Kommentarer til dagsorden. 

 Ingen bemærkninger 
 

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

 

3. Tilbagerapportering fra ansvarsområder.  
 Kaj: 
 

 Frank:  
Gruppen i Hamborg har fundet en K6 i Holland (til 1250 EUR m. vogn) 
Vi  har en anden der er interesseret i K6en, vi prøver at sælge den for 750 EUR m. vogn. Evt. sæl-
ge en 25 Mhz radio med (for 150 EUR) 
Nils vil checke instrumenterne i K6en. 
Silvatec var ikke interesseret i at gøre spillet færdigt. (Deres bud var at det ville koste 30-50.000 
kr + omkostninger til dokumentation) 
Nils har en kontakt fra AERO 2012 med et firma der renoverer gamle spil, Nils vil prøve at kontak-
te dem for at høre om de er interesseret i at færdiggøre spillet, kontakter også Hydrema. 
LS3en ikke sat til salg endnu, vil ske ASAP. 
Strategioplæg vil være klar til medlemsmødet den 2/8 
 

 Nils: 
Udskiftning af døre og vinduer er færdig. 
Vi får et tilbud på at få isolere loftet i klubhuse. 
 

 Jens: 
Har fået overdraget sekretærjobbet fra Lars B. 
Lars tager sig fortsat af hjemmesiden. 
Jørgen fortsætter med medlemsregistrering og ”News” 
 

 Mogens: 
Ny ”startcomputer”: 
 Mogens har fået adgang til det system som anvendes i Herning, det satser vi på kan bruges hos 
os, kræver indkøb af en Ipad med 3G, derved opdateres de ”centrale databaser” løbende når der 
tastes ind på startstedet. 
Mogens deltager i webgruppens møde den 9/7 for at koordinere tingene. 
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4. Økonomi.  
 Mogens: (se vedlagte mail) 

 

5. Strategiplan. 
 Frank sender et nyt udkast til bestyrelsen i løbet af et par uger. 

 Modtager meget gerne kommentarer efterfølgende. 
 

6. Materiel jord/fly 
 Salg LS3: Frank laver udkast til annonce på ”Segelflug” 

 Ny ARS?: Skal vi have en mere i Aviator? Vi afventer en forventet ændring i CAMO systemet, 

 Vedligehold/reparation af jordmateriel – organisering/ansvarlig (Peter Fritsen er på vej mod 
hovedstaden!): Vi starter med at efterlyse en person til medlemsmødet. 

 Projekt ”ensretning instrumenter” – status?: Arbejdet er påbegyndt. 

 Benzintank –opdatering af beslutning på seneste bestyrelsesmøde! -  går vi efter en jord-
tank?: Det blev besluttet at vi køber en jordtank, flyttes ud i hjørnet af bevoksningen (dvs. 
lidt syd for den gamle benzintanks placering). Vi starter med manuel pumpe + lang slange 
(således at Dimonaen kan tankes!) Tovholder Nils. 

 Ny Ipad til brug som startcomputer (inkl. dataabonnement): Køb bevilget (Mogens finder en 
god pris!) 

 

7. Flyvning 
 Opfølgning på uheldet med slæbetovet hvor ASKens hale blev beskadiget, vi taler om det 

på medlemsmødet (Frank) 

 Vi skal have sat beslutningen om flyjournalerne aktiveret i praksis, Frank laver mail til hi-
fi@aviator.dk 

 FlyINverted: 7 deltagere, Boxen er ”bestilt” af DVSU, Lis over drager stafetten som koor-
dinator til Lars Hestehave (Lis er til VM  ) 

  

8. Bygninger 
 Sanistål (Thomas Nymark) har et godt tilbud på et par nye vandbesparende toiletter (2500 kr 

inkl. alt), OK fra bestyrelsen. 

 Elmålere i hytter – status: Finn Hebsgaard får dem installeret senest den 1/9. Nils sender til-
buddet fra Finn til Mogens. 

 

9. Ansøgninger 
 Lis – Acro til DM: Godkendt! 

 

10. Medlemmer 
 Ingen nye medlemmer! 

mailto:hifi@aviator.dk
mailto:hifi@aviator.dk
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 Vi har fået en henvendelse fra Erhvervsskolen i Aars om muligheden for at nogle af deres el-
ver kan få et ”flyvekursus”, vi afventer den ”officielle” henvendelse. 

11. Instruktørerne 
 Instruktørmødet den 19. juni blev aflyst (Flyvechefen blev ramt(arbejdsmæssigt!) af et 

sprængt vandrør! – næste instruktørmøde 21. august) 

12. PR 
 God PR i lokalaviserne inklusiv et forsidebillede på forsiden af Nordjyske + artikel i avisen! 

 Men ikke megen respons!! 

 Opfordring fra bestyrelsen til medlemmerne om at tage evt. mulige ”emner” med en tur på 
pladsen. 

o SIFA fritidsmesse onsdag den 18. september kl. 18 – 20 i Nordkraft 
(http://www.sifa.dk/Kultur-%20Sports%20og%20Fritidsmesse%202013%20-
%20foreninger.pdf) 

o Nils er tovholder, Mogens og Jens deltager som hjælpere (vi har brug for flere hæn-
der – vi spørger senere). Jens laver udkast til engelsk ”Flyer”. 

 

13. Arrangementer 
 Sommerfesten 13. juli: Erik Nørskov er tovholder 

 Medlemsmøde den 2. august kl. 18 – 22 – Frank laver oplæg, eksempler på emner:  
o Salg af fly (K6/LS3) 
o Standardisering af instrumenter (orientering!) 
o Flysik 
o Strategi 
o Organisationen 

 

14. Offentlige myndigheder 
 Ingen bemærkninger 

 

15. Postliste 
 Ingen bemærkninger (vi sletter punktet fremover!) 

 

16. Næste møde(r) 
 19. august kl. 19.00 på EKVH 

 

17. Evt.  
 Mødeindkaldelsen til næste møde må godt komme lidt tidligere ud!! 

 
Bestyrelsesmødet blev afsluttet i god ro og orden kl. 21:50. 
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