
AVIATOR Forhandlingsprotokol (referat), dokument nr. 168 

Aalborg Svæveflyveklub 

 

Bestyrelsesmøde  

Tid: mandag d.  27. januar 2014 kl. 19.00  

Sted: klubhuset EKVH 

 

side 1 af 3   

 
 

Tilstede: Mogens, JBK – på Skype: Nils og Frank 

 
1. Kommentarer til dagsorden 
IAB 
 

2. Godkendelse og underskrift af referater fra sidste møder 
Udsat til næste møde 
 

3. Formanden 
 Nye bestyrelsesmedlemmer 
Alf – ikke afklaret – Frank følger op 
JBK (Formand): OK 
Poul Guldbæk: OK 
Suppleanter: Ole B / Thomas N (JBK spørger) 

 DSvU Repræsentantskabsmøde 1/3-2014 i Slagelse 
Frank/JBK deltager 

 Generalforsamling starter kl. 13 (JBK meddeler dette til webmaster) 

4. Økonomi 
 Vederlag til Torben Østergaard for hjælp til opbygning af ny hjemmeside (i forhold til mail fra 

Lars Brodersen 25/1-14) 
Vi slår halv skade (8000+moms), og understreger at fremover skal vi have en fast pris/tilbud 
JBK Melder tilbage til Lars 

 Budget behandles under punkt 15 

5. Materiel jord/fly 
 Projekt ”Nyt spil” – status? 
Motor lovet færdigt til slut januar 
Forventes stadig færdig til prøvekørsel til foråret (det er den besked spilgruppen har givet til be-
styrelsen). 
For at sikre startmulighed i foråret hvis det gamle spil sælges laver vi slæbevagter i foråret (Tov-
holder: Nils de Vos) 
 

 Salg af gammelt spil? 
Kontakt til Arnborg, vi venter på tilbagemelding 
 

 Frekvenstilladelse 
 Mogens afmelder 
 

6. Flyvning 
 IAB 

7. Bygninger 
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 IAB 

8. Ansøgninger 
 Flylån – skal vi have meldt en ”seneste dato” ud? 
Melde ud hvem der er tildelt – senest dato 15. februar 
JBK laver udkast til mail (NEWS) 
 

 FI kursus? (Lars Brodersen, Jens Kjeldsen og Ole Borup) 
OK til alle tre, JBK melder tilbage til Lars B. og Ole B. 
 

9. Medlemmer 
 IAB 
 

10. Instruktørerne 
 IAB 
 

11. PR 
 Oplæg til Introaftener 

 Vi mangler stadig at få PR udvalget startet op 
Begge punkter udsat til næste møde 
 

12. Arrangementer 
 Euro Golf Tour uge 33 (50 - 100 fly?) 
Frank mener vi kan forvente flere (udenlandske) fly på pladsen i 2014 
5 mand til rådighed hele ugen? 
Koordineringsmøde med kommunen 10. februar (Frank/JBK deltager) 

 FlyInverted 13. – 19. juli 
Vi skal have sat en organisation op om dette 
Nils taler med Lis på Lørdag 
 

13. Offentlige myndigheder 
 Frekvens (mail til Mogens) 

 Møde med kommunen den 10. februar ang Eropean Golf Tour 

 Kunstflyvningskassen hænger i KDA!! 
 

14. Næste møde(r) 
 Generalforsamling indkaldes senest den 8. februar (via News – mail (Jørgen L) (JBK får ud-

sendt indkaldelse med vedtægternes paragraf 5 punkt d og e) 

 3. marts kl 18.30 på EKVH 
 

15. Budget 2014 (mødets hovedpunkt!) 
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 Budget 
Budget gennemgået og tilrettet 
Vi nedskriver 20.000 kr på ASK og Acro i alt 40.000 
Vi skal have gennemgået flyenes værdier i regnskabet (afskrivninger) 
 
Husk bilag på salg af svejseværker (Mogens) 
Rydde op i faldskærme (Nils) 
Erhvervsansvarsforsikring – hvad dækker den (Nils undersøger det) 
 

16. Evt.  
 

Bestyrelsesmødet blev afsluttet i god ro og orden kl. 21:31. 
 
Referent: Jens Bonderup Kjeldsen 


