
AVIATOR                Forhandlingsprotokol (referat), dokument nr.175   
Aalborg svæveflyveklub 

 
Bestyrelsesmøde 
Tid: Mandag d. 12. Maj 2014 kl. 19:00 
Sted: Aviator Klubhuset EKVH 

 

Side 1 af 3 
 
Afbud : ingen 

 
 
1. Kommentarer til dagsorden 
IAB 
 
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 
 
3. Formanden 
 
• Åbenthus 
Synes at være en succes. Der blev drøftet om hvorvidt åbenhuset bør flyttes til senere på året i 
2015. Det kunne evt. være i starten i August. I fremtiden vil man gøre forsøg med at holde et fælles 
åbenhus, med andre klubber på EKVH. 
 
• Uge 33 (Golf Tour i Gatten) 
Det meste er på plads. Nils De Vos styrer tropperne. Komunen vil gerne arangerer en 
afslutningsfest, for henholsvis Faldskærmsspringerne, Motor- og Svæveflyveklubberne. 
 
 
4. Økonomi 
 
• Økonomi 
Indtil videre ser det godt ud. Vi følger de planer vi har faslagt.   
 
• Flarm projekt 
Alt er betalt mht. flarmprojekt. Der er blevet indkøbt 7 nye flarm, og en Oudie. Planen er at der skal 
moteres flarm i Duo'en inden østrigturen. 
 
 
5. Materiel jord/fly 
 
• Ferslevspil 
Kører upåklageligt. 
 
• Det nye Aviator spil 
Alt skrider frem. De fleste ting er på plads, der mangler dog de sidste par småting. 
 
• Motorproblem med turbomotor i Duo Discus 
Der er stadig småproblemer med motoren. Der bliver diskuteret, hvad der skal gøres ved 
problemet. Nils De Vos er på sagen. 
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• Puchacz (OY-XUT) og LS-4a (OY-XPX) 
Ovenstående fly er netop kommet på Aviator register. Puchacz har fået fornyet Ark.   
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6. Flyvning 

• Nordjysk Mesterskab (NOM) Orientering om status.  
Alt er på plads. Poul Guldbæk har styr på det hele. 
 

• Neustadt Glewe 2014 
Der overvejes om turen skal laves til en klubtur. 
 
 

• Logning af flyvninger fra andre steder end EKVH 
Er iPad-løsningen "kun" til startafregning? 
Det blev fastlagt at, flyvninger der ikke starter fra EKVH, ikke skal oprettes på klubbens Ipad. 
 
7. Bygninger 
 
• Tidligere forslag til udbyggelse af værkstedshangar 
Nils De Vos er ved at lave budget, for at se omkostninger til et sådan projekt. 
 
• Status på tankanlæg 
Der mangler stadig Benzinpumpe. 
 
 
8. Ansøgninger 
 
• Henrik "Tzylle" Sylvest ønsker at medtage LS 10 til Arnborg på hverdagene under DM 
2014 og weekenden efter. Fra 26/5 til og med 9/6 
Godkendt 

 
9. Medlemmer 

 

• Nyt medlem til godkendelse #665, Mogens Bornholdt Frimann 
Godkendt 
 
 
10. Instruktørerne 

 
• Udfældning af turbomotor under 1500' AGL 
Der vurderes stadig om det er skævt formidlet med minimums udfældningshøjde på 1500' AGL, af 
turbomotor. 
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11. PR 
IAB, Alt går strålende. Christian M. Nielsen gør et stort og flot stykke arbejde.  
 
12. Arrangementer 
 
• Golf Tour middagen, der er sposoreret af komunen, skal skrives på arrangementer på 
hjemmesiden 
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• Skolings uge 
 
• Fly-inverted 
 
 
 
13. Offentlige myndigheder 
IAB 
 
14. Næste møde(r) 

 
Tirsdag d. 10/6 2014 og Mandag d. 14/7 2014 
 
15. Evt. 
 
• Omskolings og strækflyvnings betingelsernes formidling 
Formanden sørger for at det bliver nævnt og taget til revurdering, til næste instruktørmøde. 
 
 
Mødet blev afsluttet i god ro og orden kl. 20:00 


