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1. Kommentarer til dagsorden 
 
OK 
 

2. Godkendelse og underskrift af referater fra sidste møder 
 
OK 
 

3. Formanden 
 Strategiplan 
Frank gennemgik det udsendte (opdaterede) udkast 
Tilføjet afsnit om økonomi 
Vi skal have organiseret fondsansøgninger (Fundraier udvalg) 
Tilføjet afsnit om sociale aktiviteter 
Tilføjet afsnit om kommunikation & PR 
 

 Generalforsamlingen – valg til bestyrelsen (kandidater?) 
Frank og Kaj ønsker ikke genvalg 
Forskellige kandidater blev drøftet 
 
Forslag til permanente udvalg 

 Arrangements – og turudvalg 

 Festudvalg 

 PR-udvalg 

 Fundraiser udvalg 
 

4. Økonomi 
 Status 
Intet nyt, bortset fra indtægten for LS3 
Mogens er ved at lave årsregnskab 

 

5. Materiel jord/fly 
 Salg LS3 / K6 – status? 
LS3 solgt, betaling modtaget, papirer sendt til køber, Frank er ved at få ordnet overflytningen af 
flyet hos Trafikstyrelsen 
K6’en hænger stadig i Kedelhallen – vi skal have sat en ”reklame” på flyet ASAP 
 

 Vintervedligehold fly – status? 
Følger planen 
 

 Vintervedligehold af jordmateriel – status 
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Kører som forventet 
 

  Projekt ”ensretning instrumenter” – status? 
 
Navigation 
 
Nils har kigget på den løsning som Aarhus Svæveflyveklub er i gang med (Oudie med SeeYou) 
 
1 stk Oudie med SeeYou Mobile 
1 stk Flarm display 
1 stk TX splitter fra K6 Team 
1 stk SD kortlæser 
 
Pris: Ca. 12.000 kr/fly – 5 fly (ASK, Duo, LS6 og 2 x LS4) 
 
Vi starter med to sæt som monteres i Duo og LS4 (vi skal have checket om hvad vi gør mht. dis-
plays i Duo’en 
 
Nils, kaj og Thomas besøger Aarhus for at høre om deres erfaringer 
 
Transpondere 
 
Vi har behov for 4 transpondere (Duo, LS10, LS6 og en LS4) 
 
Frank tager kontakt til Billund Svæveflyveklub for at høre deres erfaringer (og priser!). 
 
Højdemålere 
 
Udskiftning af meterhøjdemålere (LS4 og Puchacz). Vi har en fodhøjdemåler som kan sættes i Pu-
chacz, behovet er derfor 2 stk fodhøjdemålere. 
Nils sender den fodhøjdemåler vi har til check i Herning 
 
Radioer 
 
Udskiftning af radioer – ikke presserende (tidsfristen er november 2017) 
 

 Benzintank – status? 
Vi har fået alle tilladelser til at gå i gang med projektet. Nils har kontakt til de som skal involveres 
i arbejdet. 
Frank taler med motorflyverne om muligheden for at sælge benzin til dem.  

 

 Projekt ”Nyt spil” – status? 
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Motoren kører (er på værksted i Aalborg) 
Det forventes at spillet er klar til sæsonstart, eller senest i april 
Slæbevagt på Dimonaen hvis det nye spil ikke kører 
Ferslev spillet må tages i anvendelse i den udstrækning det måtte blive nødvendigt  
 

 Salg af gammelt spil? 
Det tyder på at der er en mulighed for at sælge spillet til Arnborg. Bestyrelsen vurdere at vi ikke 
kan tillade os at lade muligheden passere, selv om det kan give nogle udfordringer i 2014 hvis det 
nye spil ”driller”!!  
Frank tager kontakt til Arnborg med henblik på salg af spillet. 

 

6. Flyvning 
 Dimonaen 
Seneste melding er at den kører som aldrig før   
 

7. Bygninger 
 Færdiggørelse af klubhusrenovering 
Vi har et tilbud liggende for færdiggørelse af isolering. Vi tager mod tilbuddet og får dermed luk-
ket projektet når dette er udført. 
Kommunen kan ikke udskifte de plader der er i stykker på hangaren i øjeblikket  pga. problemer 
med levering af plader (resultat af Bodil!!). Vi holder kontakt til kommunen! 
 

 Lån af klubhus? (Poul Guldbæk – reserveofficerer (8-12 personer) – søndag den  4/1-2015) 
OK 
  

8. Ansøgninger 
 Flylån 

o Lars Brodersen (LS10 – mandag 21. april til fredag 2. maj (begge dage inkl.) 
o Poul Guldbæk (Duo Discus – søndag 20. april til lørdag 26. april (begge dage inkl.)) 
o Klubtur Østrig (Duo Discus, LS 10 og LS 4 – afhængig af antal deltagere) 

 
OK til Lars og Poul under forudsætning af OK fra Instruktørgruppen 
OK til klubturen 

 

9. Medlemmer 
 Små forskydninger 

 

10. Instruktørerne 
 Teoriundervisning  - status 
Starter på tirsdag, alt ser ud til at være på plads. 
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11. PR 
 Introdage i april 
Startet PR udvalget op, annoncering m.m. 
 

 Hjemmeside 
Lars Brodersen har bedt om at få penge til at købe hjælp til at få hjemmesiden "i luften” (5000 kr 
+ moms). 
Beløbet blev bevilget 

 

12. Arrangementer 
 Tilføjelser/ændringer til listen? 
Klargøringsdag lørdag den 15/3 
PFT teori lørdag formiddag den 15/3 kl. 9.00 og onsdag den 19/3 kl. 19.00 (EKVH) 
Introdagene ændres til torsdag den 3/4 og fredag den 4/4 (der skal afholdes teoriprøver den 2/4) 
 

 

13. Offentlige myndigheder 
 IAB 

 

14. Næste møde(r) 
 (Budget) mandag den 27/1 kl. 19.00 på EKVH 
 

15. Evt.  
 IAB 

 
 
Bestyrelsesmødet blev afsluttet i god ro og orden kl. 11:41. 
 


