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Afbud: Ingen 
 
 
1. Kommentarer til dagsorden 
IAB 
 
2. Godkendelse og underskrift af referater fra sidste møder 
OK 
 
3. Formanden 
• Bestyrelsens interne/eksterne kommunikation 
Kort drøftelse af om hvorvidt alle formidlingskanaler skal blive ved med at eksistere. Vores primære 
formidlingskanal fremover er hjemmesiden og de dertil hørende kalendere og forummer. 
 

 Flyvereglement 
Kort tilføjelse af udfældning af turbomotor. Formanden snakker med flyvechef omkring formulering 
af regler for turbomotor omkring 1500´ Agl. 
 
• Aviators formidlingsstategi 
Formanden gennemgik løsningsforslag til intern- og ekstern kommunikation 
Herunder var bl.a at gøre opslagstavlen i klubhuset mere overskuelig. Nils De Vos tager sig af 
opslagstavlen 
Kort diskussion om "NEWS", vi vil gerne fortsætte med at bruge den i forbindelse med sæsonstart, 
sommerfest osv. Tanken er at bruge den som kontakten til både nuværende og tidligere 
medlemmer (vore forummer er kun for nuværende medlemmer). 
 
• Artikler til Nordic Gliding 
Her blev bestyrelsen enige om at prøve at gøre Aviator mere synlig via indlæg i Nordic Gliding. 
Poul Guldbæk pådrager sig ansvar med artikler o.lign. 
 
• Væddemål - Hvem er tovholder? 
Fremover er det Poul Guldbæk der styrer slagets gang med væddemål. 
 
4. Økonomi 
• Kasseren udtaler at økonomien ser strålende ud, lige pt. 
 
• Pengeanbringelse 
Følgende blev besluttet: 
”Klubbens likvide midler kan anbringes på bankkonti, som er dækket af indskydergaranti. 
Kassereren kan have en kassebeholdning på op til 20.000 kr. Kantinen (tutten) kan have en 
kassebeholdning på op til 3.000 kr., idet beholdningen skal tilstræbes at ligge under 500 kr. Denne 
bemyndigelse gælder til bestyrelsen træffer anden beslutning om anbringelse.” 
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5. Materiel jord/fly 
• Status på flarm projektet 
Tuborg fonden har doneret 25.000kr til flarmprojektet. (Krav for deadline, fra Tuborg fonden, med 
installation af flarmerne, er d. 01-07-2014) 
Der er 10 fly som skal have flarm. Vi har tre i forvejen (hvor en er monteret i LS10), dvs. vi skal 
have indkøbt 7 stk. 
Investering i transponder og navigation ligger stille i øjeblikket. 
 
Spilmotor 
Det er besluttet at der skal købes ny motor til Aalborgspillet. Herunder kom der priser på evt. køb af 
motor. I mellemtiden vil Ferslevspillet og Dimonaen tage slæbet, indtil at en ny motor er på plads i 
Aalborgspillet. 
 
• Køb af 2 stk. højdemålere 
Michael Rønaa er i forhandlinger med en svæveflyvepilot i England, om køb af to fod-højdemålere 
(med form-1) , bestyrelsen bemyndigede Michael til af gøre handlen færdig. 
 
6. Bygninger 
• Nedgavning af benzintank 
Benzintanken er blevet gravet ned, og Thomas Nymark søger efter benzinpumpe (håndpumpe 
med måler). 
Nils de Vos foreslog at vi overvejer et værkstedsprojekt til 2015 (lave en sidebygning mere på 
hangaren for at få mere værkstedsplads). Nils laver et oplæg til projekt inkl, økonomi). 
Thomas Nymark har et toilet mere som skal monteres, så er vi færdige med klubhusrenoveringen i 
denne omgang. 
Vi skal være opmærksomme på at tagpladerne på klubhuset ikke er så gode længere 
(bemærkning fra de tømrere som lavede den sidste isolering af loftet) 
 
7. Flyvning 
• Poul Guldbæk håber på bedre vejr, og flere termikligapoint. 
 
8. Ansøgninger 
• Ansøgning fra Lars Brodersen om lån af LS-10 til FI-kursus 2014 (23/8 – 31/8) 
Bekræftet 
• Ansøgning fra Jens B. Kjeldsen om lån af LS-6 til FI-kursus 2014 (13/6 – 21/6) 
Bekræftet 
 
9. Medlemmer 
IAB 
 
10. Instruktørerne 
• Kommunikation 
Bestyrelsen opfordre til bedre kommunikation af beslutninger til medlemmerne (Lars og Mogens 
kan hjælpe med opslag på chat). Formanden tager en snak med Flyvechefen. 
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11. Arrangementer 
 
• Åbent hus d. 3 maj 2014 (skal vi flytte datoen, pga. lukket bane?) 
Vi fastholder den planlagte dato, og igangsætter planlægning hurtigst muligt. Efterfølgende 
indkaldelse til møde, med PR-gruppen omkring arrangering, formanden tager initiativ til dette, 
 
• NOM 
Poul har styr på det hele! 
 

 
12. Offentlige myndigheder 
IAB 
 
13. Næste møde(r) 
 
Vi prøver fremover at holde bestyrelsesmøderne månedligt, den 2. mandag i måneden. 
 
Følgende datoer er datoer for de næste 3 møder, listet efter rækkefølge : 
 
-  Mandag d. 12-05-2014 
 
- Tirsdag d. 10-06-2014 
 
- Mandag d. 14-07-2014   
 
 
14. Evt. 
IAB 
 


