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1. Kommentarer til dagsorden 
 
IAB 
 

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

3. Formanden 
 Strategiplan 
Frank har kun modtaget få kommentarer. 
Forslaget gennemgået og tilrettet – Frank laver et par tilføjelser vedr. Sociale aktiviteter og 
Kommunikation & PR 
 

 Svæveflyvekonferencen 2013 
(Se hjemmesiden) 
 

 Formandsmødet 2013 
Meget generel snak om ”Rigets tilstand”. 
Oorientering om hvad der kommer til at ske på Arnborg de næste par år (DaSK bygger hangar i 
øjeblikket, 2. til 12. august 2014 afholdes ”42. VGC International Rally 2014” for veteranfly og 1. 
til 14. august 2015 afholdes Kvinde VM) 

 

4. Økonomi 
 

 Mogens 
 
Regnskab per 8/12. 
 
Vi har nået 102% af vore indtægter og 109% af vore udgifter før renter og afskrivninger, hvilket gi-
ver et overskud før renter og afskrivninger på 56.577,70 
Vores kassekredit står p.t. på -147.211,24 
 
Nye medlemmer til godkendelse 
ingen 
 
Medlemsantal 
Aktiv 1: 34 (-1) 
Aktiv 1 Junior: 4 (+1) 
Aktiv 2: 16 
Aktiv 2 Junior: 0 
Aktiv 3: 26 (-3) 
 
Siden sidst 
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AirService Bowdencable Dimona 875,- 
Deltagergebyr FlyINverted betalt af DSvU 5.000,- 
DSvU kontingent 4. kvartal 27.748,75 
Ny jordtank til benzin 12.808,50 
Forsikringsklubben selvrisiko OY-XMF 1.000,- 
Aalborg Kommune for meget udbetalt lokaletilskud 3.829,- 
DanGlide WO OY-XMF 17.481,19 
Vesthimmerlands kommune renovation 2.057,84 
FO Flyservice sparkplug 1.827,47 
 

  Afskrivninger på Dimona 
Vi afskriver 60kr/time – fortsætter med det. 
Motoren er udløbet på timer (kører videre ”On condition” – hvilket betyder af så længe det vir-
ker, så kører vi videre (komprimering er OK + olieforbrug er acceptabelt)!) Vi forventer den kan 
køre 500 timer mere. 
 

5. Materiel jord/fly 
 Salg LS3 / K6 – status? 
K6 hænger fint i Nordkraft. Frank er i forhandling med en italiener som virker meget interesseret 
i LS3’en. Forhandler endelig pris. 
 

 Vintervedligehold fly – status? 
 
Vi følger planen – skade på Juniorvingen som vi satser på at lave selv. 
 

 Vintervedligehold af jordmateriel – status 
 

Materiellet er vintersikret, der er bestilt ny starter til den ene golfvogn. Vi prøver at få Ole 
Lindschow godkendt som ”motormand”. 

 

  Projekt ”ensretning instrumenter” – status? 
 

Gruppen afventer om der realistisk set er økonomi til investeringer. Vi kigger på hvad Aarhus 
Svæveflyveklub har gang i med Oudie. 
Vi mangler at få byttet tre meterhøjdemålere med fodhøjdemålere (Puchacz (2 stk.) + LS4). Vi har 
en ”på lager”. 
 

 Benzintank – status? 
 
Dispensationen for afløb (løsning hvor vi har en flytbar ”spildbakke”) fra kommunen er på vej. 
Tanken skal graves ned. 
 

 Projekt ”Nyt spil” – status? 
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Motoren er stadig i Aalborg, forventes færdig midt i januar inklusiv fuld instrumentering. 
Spillet forventes færdig midt i februar måned  
 

 Ny hjemmeside – status 
 
Intet nyt vedrørende nedlæggelse af den nuværende server (som adviseret af Lars Brodersen på 
chatten den 16/10-2013. 
 
Den nye hjemmeside er ikke klar endnu. 
 
Det nye forum er stort set klar til at gå i luften. 
 

 Ny startcomputer – status? 
 
Ny startcomputer afventer den nye hjemmeside. 
 

 ”Nattøj” – tilbud fra Jonna – status? 
 
Nils spørger Lars B. 

 

6. Flyvning 
 Simulator projekt 
 
Erhvervsskolen i Aars har tilbudt at færdiggøre projektet i samarbejde med Nils de Vos 
Ideen er at vi får et cockpit med fungerende ror + skærm til instrumenter + projekter til landska-
bet 
 

7. Bygninger 
 Nye elkabler til hytter – status 
 
Projektet er færdigt. 
De gamle målere aflæses 31/12-2013. 
Fra 1/1-2014 kører vi på de nye målere . 
 
Vi får checket lyset (ledningsføringen osv.) i klubhuset af elektriker ASAP. 
 
Taget i hangaren er utæt, Frank tager kontakt til Anette ved Vesthimmerlands Kommune. 

 

8. Ansøgninger 
 IAB 
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9. Medlemmer 
 Vi er 3 medlemmer færre siden sidste bestyrelsesmøde. 

 

10. Instruktørerne 
 Valg af Flyvechef 
Instruktørgruppen har på mødet den 2/11-2013 indstillet Alf Søe Knudsen som flyvechef. 
Bestyrelsen godkendte Alf som flyvechef. 
 

 Teoriundervisning  - status 
 
Programmet er lagt ud på aviator.dk 
 

11. PR 
 Efterårsferien i  Nordkraft (evaluering) 
 
Fint arrangement, vigtigt at vi får fortalt at ”vi findes”, og at svæveflyvning er nemt tilgængeligt!  
 

 Skal vi have lavet en infotavle til at stå ved ”hegnet”? 
 
Ja! (PR udvalget får opgaven)  
 

 Hvervning af nye medlemmer - hvad gør vi? 
 
Intromøder på EKVH den 2. og 4. april 2014 
Annoncering af disse (Nordjyske lokalmedier) Frank og Lars B. tager initiativ 
Andre måder at få det annonceret? Evt. Facebook og andre sociale medier? 
Pressemeddelelse vedr. konkurrencer (Poul Guldbæk) 

 
11. 2 PR udvalg 

 
Frank kontakter et par emner til udvalget. 

 

12. Arrangementer 
 Vinter aktiviteter? 
 
Vintervedligehold! 
 

 Arrangementsudvalg 
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Vi bør have et arrangementsudvalg som kan være tovholder på det praktiske i forbindelse med 
de arrangementer vi har (især i klubhuset). Jens BK kontakter nogle ”emner”. 
 
Aviatorkalenderen 2014 
 

 Nytårsfrokost og planlægningsmøde 4/1-2014 – kl. 12.00 

 Generalforsamling 22/3-2014 

 Standerhejsning  23/3-2014 

 Introaften 2/4 

 Introaften 4/4 

 Startfest 5/4 (NdV 50 år (Rhøblerche)) 

 Åbent hus 3/5 

 NOM 16 – 19/5-2014 

 Østrigstur 29/5 – 9/6-2014 

 Sommerlejr uge 28 5/7 – 12/7 

 Sommerfest 12/7 

 Siderorsfest 27/9 

 Landingskonkurrence og standerstrygning  25/10 

 Væddemålsfest 29/11 
 

13. Offentlige myndigheder 
 Afvist forlængelse af banen mod vest 

 Træer er fældet i vestenden af banen 

 Træer bliver fældet i østenden af banen 
 

14. Næste møde(r) 
 

 4. januar kl. 09.30 
 

15. Evt.  
 Forsikringer – kan vi få nogle af vore forsikringer billigere gennem DGI – Mogens kigger på 

det 
 
 
Bestyrelsesmødet blev afsluttet i god ro og orden kl. 22.40 
 


