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1. Kommentarer til dagsorden 
 

Punkt 11 rykkes frem (så Christian kan komme hjem  ) 
 

2. Godkendelse og underskrift af referater fra sidste møder 
 

OK 
 

3. Formanden 
 
• Generalforsamlingen? 
Dokumenter ud på hjemmesiden senest den 14/3 (8 dage før generalforsamlingen) 
 
• Pokaler 
Følgende pokaler uddeles: 
Peter Bo’s mindebæger: Michael Rønnaa 
Godt gjort pokalen: Erik Nørskov 
Instruktørpokalen: Frank kontakter Christian Nielsen for en tilbagemelding fra eleverne 
 
Frank taler med Poul G vedr. sportspokalerne 
 
• Golf European Tour (14. - 17. august 2014) 
Vi er blevet kontaktet af Vesthimmerlands Kommune for at hjælpe med at organisere den flyvning 
der måske bliver til EKVH (sammen med de andre klubber på EKVH)  
Som en del af forberedelserne bliver banens overflade renoveret 
Der afholdes slutfest den 23. august (Husk Lars B.) 
Der er behov for ekstra overnatningsfaciliteter i ugen, skal vi arrangere udlejning af hytter (via Søt-
trup campingpladsen)? Vi starter med at kontakte hytteejerne. (Aktion JBK) 
 
• Forslag om "lange" introduktionsflyvninger (højt slæb)? 
Vi tilføjer en ny mulighed for ”Titurskortet”: Et 5000 fods slæb + 4 spilstarter 
 
• Unionshåndbogen - er online udgaven nok? 
JBK checker med Unionskontoret 
 

4. Økonomi 
• Forsikringer  
Vi har kun vore fly + 4 trailere forsikret i Forsikringsklubben (alt andet i Tryg) 
JBK og Mogens beder om et tilbud fra Forsikringsklubben på resterende trailere og motorkøretøjer 
(Check med Lars Pagh om DIF kan hjælpe os med en forsikringsmægler) 
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• Takstblad 
Småjusteringer fortaget 
 
• Budget? 
OK 
 
• Kontingent? 
Hæves med 1,9 % 
(DSvU kontingent hæves fra 995 kr til 1020 kr/år - besluttet på Repræsentantskabsmøde lørdag 1/3) 
 
 

5. Materiel jord/fly 
 
Fly vedligehold – vi følger planen, mangler i praksis kun PX 
KRAFTIG opfordring fra Nils – PAS PÅ VORE FLY – der bliver lavet alt for mange skrammer og småska-
der! 
 
• Projekt ”Nyt spil” – status? 
Der mangler bl.a. en kardanaksel, Kaj Fogh sætter det i værk. 
Derudover mangler instrumentering. 
Spillet forventes færdigt til sæsonstart 
 
• Salg af gammelt spil? 
Kontakt til Unionen og Arnborgbestyrelsen (Klaus Vang) 
Vi forventer at kunne udlåne spillet til DASK i forbindelse med veteran VM 
 

 Jordradiofrekvens? 
Mogens melder tilbage til Trafikstyrelsen at vi stadig bruger den frekvens vi har fået tildelt 
 

 Instrument strategi 
Nils omdelte udkastet til strategiplan. 
Der er søgt om tilskud fra Tuborg fonden (installation af Flarm afhænger af resultatet af dette) 
Minimum i 2014 (højdemålere, 2 transpondere, navigation til to fly (Duo + LS10)) 
Nils tilpasser strategiplanen for standardisering af instrumenter i Aviator Aalborg Svæveflyveklub og 
sender den til Lars B. til hjemmesiden. 
 
 

6. Flyvning 
 

Dimonaen flyver! (og flyver godt ) 
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7. Bygninger 
 

Isolering af loftet i klubhuset starter i løbet af et par uger 
Der er sat tænd/slukure på affugterne. 
 

8. Ansøgninger 
 
Opfølgning på ansøgninger om flylån 
Christian Wistisen har søgt om LS10 til DM (uden at udfylde ansøgningsskemaet). Vi afventer at se en 
formel ansøgning med godkendelse af Flyvechef osv. 
FI anspiranterne bedes sende ansøgning om fly til kurser 
 
 

9. Medlemmer 
 
IAB 
 

10. Instruktørerne 
 
Instruktørgruppen skal være OBS på flysik (også i 2014!) så vi undgår de ”dumme” skader vi har ople-
vet de sidste par år. 
Vi bør være også være opmærksomme på at vi de sidste par år har været skyld i episoder som har 
givet anledning til at Trafikstyrelsen er blevet involveret  
 

11. PR 
 

Christian Nielsen fremlagde planer for PR i 2014 
 
Klubbens status: 79 aktive 62 passive (”gennemstrømning på ca 10%”) 
 
Mål: Hvor mange nye medlemmer ønsker vi? 
Ca. 100 medlemmer i løbet af 2-3 år (max. 12 – 15 nye elever årligt) 
Mål i 2014 – 10 til 12 nye medlemmer. 
 
Christian viste forslag til flyer til de to Introaftener 3. og 4.april  + Åbent Hus den 3. maj 
 
”Plakat” til at hænge op i supermarkeder, sportshaller, skoler osv. 
 
Stander ved hegnet ved lufthavnsbygningen (Frank aftaler med Anette) 
 
(Memo: Kan vi få ændret teksten på ”Livsfarlig – ingen adgang”!!) 
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Annonce i lokalaviser (+ lille artikel) 
 
Stande ved ”Open by night” i f.eks. Aars osv. 
 
Sociale medier: Facebook osv. 
 
Christian M. Nielsen overtager PR chef. Christian forsøger selv at få sammensat ”sit” udvalg.  
 

12. Arrangementer 
 
FlyInverted – tovholder m.m. 
Vi skal have en ”fast mand” på jorden under hele ugen som tovholder (behøver ikke være den sam-
me person hele ugen). Nils de Vos og Kaj har meldt sig til at være hjælpere i ugen, vi søger et par 
stykker mere. 
 

13. Offentlige myndigheder 
 
Kunstflyvningsboksen - vi forsøger at få sat gang i arbejdet med godkendelsen igen. 
 

14. Næste møde(r) 
 
22. marts kl 10.00 i klubhuset 
 

15. Evt.  
 
Frank filosoferede lidt over de sidste par år, mange ting nået (Aalborg Aero Sport, nyt spil, flytil-
pasning, instrumentprojekt osv.) 
Salg af skårlægger – sælges på højeste bud over 12.000 kr. 
 
Bestyrelsesmødet blev afsluttet i god ro og orden kl. 21:35. 
 
Referent: Jens Bonderup Kjeldsen 


