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Afbud : Nils De Vos 
 
1. Kommentarer til dagsorden 
IAB 
 
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 
udført 
 
3. Formanden 
 
• Olieforurening - status 
Spildbakke vil være et relevant foretag, for at undgå ats pilde yderligere  i fremtiden 
. 
• Værksteds audit 
Nils, tager hånd om værkstedet og får ryddet op. 
 
• Telt i hangar - evt. alternativ? 
Ny erstatning af det gamle telt i hangaren, til affugtning af flyene, kunne være at dække 
alle flyene med plastikpressening. JBK finder en løsning snarest muligt, hvor det omtalte 
plastik indgår.   
 
• Flyfaddere - (Nils har lavet udkast til tekst) 
Planen er at følge NDV's oplæg for en samling af de enkelte flyfaddere, og gennemgå 
diverse papirer. JBK overvejer om der i fremtiden skal være fadderskaber på materiellet 
også. JBK kommer med svar. 
 
• Udlån af klubhus til faldskærmsklubben (deres julefrokost) 
Positiv indstilling fra de tilstedeværende. Alle har sagt go' for at de kan låne klubhuset. 
Poul og Mogens Sørger for aflåsning af kontoret øskner og låse er anskaffet. 
 
• Benzinskur - status 
Niels Jørgensen har planer om at starte på at støbe sokkel i benzinskuret. Dette er der 
ingen hindringer for. JBK håber på at finde en løsning inden den næste måned. 
 
• "Fly In 2015" - status 
JBK holder møde med de to andre klubber på flyvepladsen, hvor der bl.a bliver tale om et 
evt. fælles arrangement ling. det i 2014. Dog, hvor der er rettet mere fokus på de tilflyvene. 
JBK undersøger om der er mulighed for to åbenthus arrangementer med de henholdsvis 
Faldskærms- og Motorflyveklubben.   
Nils De Vos vil gerne have en mand ekstra med i arbejdsgruppen om Fly In; 
 
JBK melder sig frivilligt. 
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Træer i indflyvning - status 
JBK har snakket med Anette fra komunen om. Hun forventer at sætte noget iværk med at 
sende et løsningsforslag til losejerne i den kommende uge. Vi håber på at finde en fair 
løsning for alle. 
 
• Standerstrygning/væddemålsfest 25/10 - hvem er tovholder? 
Thomas Nymark og Ole Borup, har sagt god, for at stå for maden. Dette er under 
forudsætning af, at man i god tid, for antal på tilmeldte deltagere. Formanden sender et 
NEWS ud for d. 25 for at være i god tid og for at medlemmerne kan se det i god tid. 
 
• Skal vi sende et "News" ud inden 25/10? 
Formanden ligger et NEWS op på hjemmesiden, snarrest muligt. 
  
 
4. Økonomi 
 
• Hvordan ser økonomien ud? 
Mogens har fundet en løsning på det tidligere problem, med kontigentbetalingerne via PBS. 
 
Kassekreditten er blevet hævet til 100.000kr. 
 
Rep. af Duo Discus's turbomotor, løb op i 11.000kr, og er betalt.   
 
           Aalborg Aerosport er ophørt økonomisk med et plus på 175kr. (Alle er glade). 
 
 
5. Materiel jord/fly 
 
• Dimona status 
NDV regner med at ligge det tid, i genopbygningen af motorblokken, som han kan. De 
sidste dele er så småt ankommet, og NDV regner med at give det to til tre uger før 
Dimonaen er færdig. 
 
• "Beklædning" af den åbne platform med plexiglas, Christian Møller har fået et 
tilbud på materialer, han vil gerne stå for arbejdet med at sætte det på.  
Prisen løber op i omkring 3.000 kr. Løsning synes at være en god ide. Der er dog 
betænkligheder omkring udgiften af denne afdækning til startvognen. Mogens tager 
kontakt til Christian Møller, og fortæller om sit løsningsforslag. 
 
• Spil EFI 
Erik mener at vi skal klappe hesten, da spillet nu kører fint. En evt. rep. af dette mindre 
problem vil løbe op i 430 US dollers. Dette er uden moms og hvad der skulle være af tillæg. 
Derfor er det i midlertidigt sat på standby. Nils har aftalt med Erik Nørskov at undersøge 
om vi kan få den motorblok,som vi har købt til det gamle spil, incl. delene fra den den  
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gamle motor og evt. nogle penge, ombyttet med en køreklar motor. Grunden er at jeg har 
mistet troen på at motorprojektet nogensinde bliver til noget, da vi har så mange andre 
opgaver der er mere vigtige samtidig med at vore ressourcer bliver færre og færre.   
 
• Simulatotor - Status ( Michael er tovholder) 
Michael er tovholder, og prøver at gøre det uden omkostninger så længe som muligt. Hans 
Erik er med inde over, og vil hjælpe med software delene. 
 
6. Flyvning 
 
• Vinterens Teori undervisning 
JBK har snakket med flyvechefen (Alf) og der er endnu ikke taget kontakt med nogle. Tidspunkter 
og undervisere kommer senere. 
 
• N-BEG undervisning (Michael) 
N-Beg undervisningen er startet, og finder sted, hver onsdag i Aviators klubhus. Undervisningen vil 
finde sted til en gang først i november. Michael snakker med Bjarne om formidling til hjemmesiden 
omkring dette. 
 
7. Bygninger 
 
• Tagplader i hangaren 
JBK snakker med komunen om, hvem der er ansvarlig for en evt. udskiftning af de utætte 
tagplader. 
 
8. Ansøgninger 
IAB  
 
9. Medlemmer 
IAB 
 
10. Instruktørerne 
IAB 
 
 
11. PR 
 
• Et medlem mere til PR udvalget? 
Christian eftersøger et medlem mere til PR-udvalget. Michael siger ja. 
 
• Christian Møller har spurgt om bestyrelsens holdning til evt. at bruge 
radiospots som PR for klubben? 
 
Dette er en aktuel mulighed, så længe at udvalget holder sig inden for de årligt tildelte 
penge PR-gruppen for. Christian Møller bliver bedt om at bringe nogle tal på bordet. 
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12. Arrangementer 
 
• Aktiviteter i vinter - vi skal have lavet en endelig liste 
- Flarm kursus: 11-03-2015 (VI hører Thomas Nymark om han vil stå for det) 
- Strækflyvningskursus : 25-02-2015 (Poul Guld er tovholder) 
- Fordrag ved Kvindelig F-16 pilot: Frank Sandeløv er tovholder 
-Tur til Airbus fabrikkerne: JBK kontakter Lars Skovbjerg og beder ham komme med 
yderligere oplysninger om et tiltag til en sådan tur. 
- Condor Vinteren over: Johan bliver kontaktet, i håb om at han vil få noget på benene. 
 
Plan for 2015 : 
Sæsonstart + indgåelse af væddemål : d. 10-01-2015 
Ansøgningsfrist for klubfly til konkurrencer og udlandsture: d. 31-01-2015 
Periode for selvvalg af spivagter : De første 14 dage i Marts. Herefter beslutter bestyrelsen. 
Strækflyvningskursus: d. 25-02-2015 
NOM : 1 - 3 maj 2015 
Skolingsuge/sommerlejr: Uge 28 
Sommerfest: lørdag d. 11-07-2015( i skolingsugen). 
Standerstrygning og væddemålsfest: d. 24-10-2015 
Udlandsture: Vi hører de sædvanlige tovholdere omkring, hvad de har af planer for 2015. 
 
 
13. Offentlige myndigheder 
 
• Motor/TMG-flyvning fra EKVH 
JBK er ved at finde ud af, hvor meget TMG-flyvning vi foretager fra EKVH, og vil underrette Anette 
fra Komunen omkring dette. 
 
14. Næste møde(r) 
11-11-2014 kl. 19:00 
08-12 kl 19:00 
 
15. Evt. 
 
• Emner til nye matrielkontrollanter (Nils De Vos mener vi godt kan bruge et par 
stykker mere)? 
Vi mener at det kræver at vi finder noget med en håndværksmæssig baggrund. Vi prøver 
at hører omkring i klubben, om der er nogle relevante kandidater til titlen. 
 
Mødet blev afsluttet i god ro og orden klokken 21:15   


