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1. Kommentarer til dagsorden. 
 
IAB 
 

2. Godkendelse og underskrift af referater fra sidste møder. 
 

OK 
 
3. Tilbagerapportering fra ansvarsområder.  

 Kaj (flyvning): 
Eneste bemærkning er at vi har for mange (dumme!) skader på flyene! 
Når der bliver kaldt op til Vesthimmerlands Radio bør vi svare (meddele at der er aktiviteter på 
pladsen) 
 

 Frank (formand):  
Strategioplæg sendt ud, tilbagemeldinger fra Nils – vi arbejder videre. 
LS3 – mangler enkelte  oplysninger (instrumenter osv.) for at kunne lave annonce . 
K6 – tæt ved salg et par gange, ikke lykkedes endnu (Bo mener 2 weekender kan gøre den klar til 
ARC)  - Frank taler med Bo. 
Benzintank - krav om forplads med olieudskiller osv. Frank holder møde med Vesthimmerlands 
Kommune for at afklare hvilke muligheder der er (evt. placere den sammen med tankanlægget?). 
Instrumentprojektet kører videre (i første omgang arbejdes der på at skifte meterhøjdemålerne 
ud med fodhøjdemålere). 
Møde med spilgruppen – der mangler ikke så meget, motor skal checkes (har været startet uden 
efterfølgende konservering) – afklaring af motorens tilstand inden 1. september for motor, evt. 
renovering klar senest 1. oktober. 
Den er klar til sæsonstart 2014!! 
Statusmøde hver måned. 
 

 Nils (materiel): 
Faldskærme – alle skærme er checket (bortset fra skærmen i LS6’en) 
Dimona og ASK er hos Danglide 
ASK tre skader, krop, skade oven på højderor, og revne ved ved sideror. (ramt af forfang i forbin-
delse med afbrudt start??)  
 

 Jens (sekretær): 
Er stadig ved at finde på plads 
 

 Mogens: (økonomi) 
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Ny hjemmeside – arbejdet skrider frem, der er lavet en ”arbejdshjemmeside” hvor ideerne af-
prøves. 
Den nye side opdeles i en ekstern del til gæster, og en intern til medlemmerne. 
Ny startcomputer – der mangler lidt tilbagemelding fra webgruppen, ideen er at bruge samme 
system som Herning, hvor der registreres direkte i databasen via webbrowser (med en Ipad). 

 
 

4. Økonomi.  
 Mogens: 
Kommunen har betalt 74% af vinduer og varmepumpe 
Forsikringspenge retur fra forsikringsklubben 
Små forskydninger i medlemsstatus (se bilag) 

 

5. Strategiplan.  
 Frank 
Bestyrelsen gennemgik oplægget 
Vi skal have mere fokus på medlemshvervning (arbejde gennem vinteren (annoncer m.m.), info-
møder sidst på vinteren??) 
Infotavle ved ”flyvepladsskur”? 

 

6. Materiel jord/fly 
 De to gamle svejseapparater sælges 

 Oprydning i vognhangar, så vi kan få vognene ind igen. 

 Salg LS3 / K6 – status? (se ovenstående) 

 Vedligehold/reparation af jordmateriel – organisering/ansvarlig? (Ingen har meldt sig) 

  Projekt ”ensretning instrumenter” – status? (se ovenstående) Forskellige løsninger for Flarm, 
navigation, transponder m.m. drøftes stadig i gruppen. 

 Benzintank – status? (se ovenstående) 

 Projekt ”Nyt spil” – status? (se ovenstående) 

 Ny startcomputer – status? (se ovenstående) 
 

7. Flyvning 
 Flysik 
Frank laver et oplæg som kommunikeres ud, evt. via News 

 Flysyn/Flyjournaler 
Fly synes ved hangaren, men flyjournalerne skal følge flyet (i flyet, eller i kassen i startvognen) 

 Dimona booking 
Bestyrelsen booker flyet ved sæsonstart til div. Arrangementer 
Derudover bookes flyet via kalenderen. 
Ved halvdagsbookinger forventes at der flyves min 1 tachotime, ved heldagsbookinger forventes 
at der flyves min. 2 tachotimer. 
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 FlyINverted – organisation? 
Inden næste år skal vi have lavet et ”koncept” hvor hvem fra Aviator der har ansvaret er klart og 
meldt ud, hvem sørger for at briefe de som kommer udefra osv. 
 

8. Bygninger 
 Isolering på loftet 
Vi har fået et tilbud fra Rønaa i Farsø om at lave det som et ”medhjælpsprojekt”. 
Lidt snak om tagplader i hangar, skiftes ikke nu (kommunens ansvar) 

 

9. Ansøgninger 
 Acro til DM – finske piloter? 
3 finske piloter har bedt om tilladelse til at flyve på vores Acro til NM i kunstflyvning. 
Bestyrelsen godkendte dem (Flyvechefen har nikket) 
Lis sørger for at få transporteret flyet til Skive m.m. 
 

 

10. Medlemmer 
 Ingen nye medlemmer. 
Alle prøvemedlemsskaber gælder 3 mdr. 

 

11. Instruktørerne 
 Instruktørmødet den 22. august – oplæg fra bestyrelse? 

 Flysyn og flyjournaler (se punkt 7) 

 Ankomstlinie 

 Flysik (oplæg Frank) 

 Ved havari, flyet må ikke flyttes før havarigruppen har givet tilladelse, husk fotodokumenta-
tion. 

 Teoriundervisning, Flyvechefen bedes drage omsorg for at dette planlægges 

 Havarirapporter sættes ind i flyets tekniske journal. 

 Kvittering for tipholder osv. i logbog? 
 

12. PR 
 SIFA fritidsmesse onsdag den 18. september kl. 18 – 20 i Nordkraft – status? 
Nils de Vos er tovholder, Mogens og Jens BK har meldt sig som hjælpere. 
Planen er at placere et fly i udstillingsområdet, og få en computer og storskærm til at køre med 
Condor (evt. med Michael Rønaa som ”pilot”) 

 

13. Arrangementer 
 Siderorsfest lørdag den 28. september 
Frank er tovholder 
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 Landingskonkurrence og afslutningsfest lørdag den 26. oktober 
Frank er tovholder 

 

14. Offentlige myndigheder 
 Vesthimmerlands Kommune 
Møde om rydning af træer i begge ender af banen. Frank mødes med beredskabschefen onsdag 
d. 21.08 

 

15. Næste møde(r) 
 7. oktober kl 19.00 på EKVH 

 

16. Evt.  
 IAB 

 
 
Bestyrelsesmødet blev afsluttet i god ro og orden kl. 21:49. 
 
Referent: Jens Bonderup Kjeldsen 
 


