
AVIATOR Forhandlingsprotokol (referat), dokument nr. 165 

Aalborg Svæveflyveklub 

 

Bestyrelsesmøde  

Tid: mandag d. 7. oktober 2013 kl. 19:00  

Sted: klubhuset EKVH 

 

side 1 af 4 

 
 

 

Tilstede: Frank Sandeløv, Mogens Beltoft og Jens Bonderup Kjeldsen 
Afbud: Niels de Vos, Kaj Fogh 
 
1. Kommentarer til dagsorden. 
 

2. Godkendelse og underskrift af referater fra sidste møder. 
 

3. Økonomi.  
 Mogens 
Status 2/10-13 
 
Vi har nået 90% af vore indtægter og 96% af vore udgifter før renter og afskrivninger, hvilket giver 
et overskud før renter og afskrivninger på 50.434,91 
Vores kassekredit står p.t. på -103.849,77 
 
Medlemsantal 
Aktiv 1: 35 (-3) 
Aktiv 1 Junior: 3 (+1) 
Aktiv 2: 16 (+1) 
Aktiv 2 Junior: 0 
Aktiv 3: 29 
 

 DGI forsikringer? 
Mogens undersøger hvordan vores forsikringer er i forhold til det DGI kan tilbyde 
  

 Betaling for Fly Inverted (betaling for gæstemedlemsskab af Aviator) 
Mogens har problemer med at få oplyst hvem der har deltaget! Noget rod, der skal laves klare af-
taler næste år! 
 

 

4. Strategiplan.  
 Frank 
Udkastet blev gennemgået og der blev lavet en række ændringer, Frank laver nyt udkast som 
rundsendes til bestyrelsen til kommentering.  

 

5. Materiel jord/fly 
 Salg LS3 / K6 – status? 
LS3 kommer til salg inden alt for længe, der mangler lidt finpudsning på billeder, data er klar. 
K6 – Bo mener at den på 2 weekender kan være klar til ARC, foreløbig hænger den i Kedelhallen  i 
Nordkraft. 
 

 Vedligehold/reparation af jordmateriel – organisering/ansvarlig? 



AVIATOR Forhandlingsprotokol (referat), dokument nr. 165 

Aalborg Svæveflyveklub 

 

Bestyrelsesmøde  

Tid: mandag d. 7. oktober 2013 kl. 19:00  

Sted: klubhuset EKVH 

 

side 2 af 4 

 
 

 

Tzylle har overtaget tjansen  
 

  Projekt ”ensretning instrumenter” – status? 
Kører - omend langsomt 
 

 Benzintank – status? 
Vi forventer at få en dispensation fra Vesthimmerlands kommune til nedgravet tank + fast for-
plads med mobil opsamlingsbakke. Kan sættes i gang når vi har modtaget den skriftlige dispensa-
tion. 
 

 Projekt ”Nyt spil” – status? 
Motor er ved at blive checket. 
 

 Ny startcomputer – status? 
Følger hjemmesideprojektet 
 

 Vintervedligehold fly – status? 
Planen er klar – alle involverede har sagt ja, vi starter her i slutningen af oktober med LS10 
 

 ”Nattøj” – tilbud fra Jonna 
Vi takker for tilbuddet på samme betingelser som sidst. OK at Lars B. organiserer det fornødne 
 
12 timer tilbage på XUT inden 100 timers eftersyn 
600 timers eftersyn på Dimona 

 
 

6. Flyvning 
 Christian M. Nielsen solo den 7. august 2013 

 Søren Boesen solo den 29. September 2013 

 Hans Erik Tjelum solo (for anden gang!) den 6. oktober 2013  

 Niels Kristian Pedersen lokalflyvningstilladelse 5. oktober 2013 

 Michael Rønaa S-certifikat 6. oktober 2013 
 
Frank har lavet oplæg vedrørende flysik, når det er blevet pudset færdigt, udsendes det med næ-
ste News. 
 

7. Bygninger 
 Tilbud på isolering af klubhus 
150 mm isolering - 41750 inkl. moms inkl.  vindbrædder, ny indgangslem i gavl og gangbro på lof-
tet. 
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Der er sat elmåler op på alle hytter, dog er der to hytter som ikke får strømmen direkte, den le-
veres via en anden hytte. 
 
Vi får tilsluttet de to sidste hytter. Nils de Vos laver aftale med Niels Jørgensen. 

 

8. Ansøgninger 
 IAB 

 

9. Medlemmer 
 

#663, Andreas Boyschau, Ny Aktiv1 Junior medlem – godkendt! 

 

10. Instruktørerne 
 Teoriundervisning  
Lokaler – evt. Trekanten i Aalborg 
Evt. kontakte Aalborg kommune (Tove Olsen) 

 

 Afholder vi sprogtest her i vinter? (Hvis vi gør, hvem er tovholder?) 
Bjarne (JAS) 
 

 Status for Dimonainstruktører? 
JBK følger op 
 

 Instruktører framelder ved ingen elever 
Bør påtage sig opgaven med at arrangere anden flyvning 
 

11. PR 
 Efterårsferien i  Nordkraft (onsdag 16/10 til lørdag 19/10) – status? 
OK – Nils og JBK sørger for opstilling 
Vi vil forsøge at indsamle mailadresser så vi kan invitere til intromøder i starten af april 
JBK laver udkast til indstik til folder med oplysninger om intromøder i starten af april 1. og 3. april 
2014 kl. 19 - 21 
Samme indstik i folder til husstandsomdeling 
 

 Skal vi have lavet en infotavle til at stå ved ”hegnet”? 
Spørge kommunen om der kan sættes en infotavle op for de tre klubber 
 

 Hvervning af nye medlemmer, skal vi have planlagt en ”vinterkampagne” (artikler, annoncer 
osv.?) 

Annoncer som oplæg til intromøder i april 
 



AVIATOR Forhandlingsprotokol (referat), dokument nr. 165 

Aalborg Svæveflyveklub 

 

Bestyrelsesmøde  

Tid: mandag d. 7. oktober 2013 kl. 19:00  

Sted: klubhuset EKVH 

 

side 4 af 4 

 
 

 

12. Arrangementer 
 Landingskonkurrence og afslutningsfest 26/10 
Frank er tovholder på landingskonkurrencen, vi kigger efter en festarrangør 

 

13. Offentlige myndigheder 
 Udvidelse af pladsen i vestenden 
Frank arbejder på sagen 
De store træer i vestenden fjernes 
Der reduceres også i træerrne i østenden (på begge sider af Aggersundvejen) 
 
. 

 

14. Næste møde(r) 
 Svæveflyvekonferencen 23. og 24. november 
Formandsmøde 24. november 
Frank og JBK planlægger at deltage 

 Bestyrelsesmøde 
Mandag 2. december 2013 kl. 19 på EKVH 

 

15. Evt.  
 IAB 

 
 
Bestyrelsesmødet blev afsluttet i god ro og orden kl. 21:18. 
 
 


