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1. Kommentarer til dagsorden 
IAB 
 
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 
Udført 
 
3. Formanden 
-Indkøb af benzin - hvad er vores plan? 
Thomas Nymark har en bekendt ven som har sagt at han gerne vil levere bezin til det nye tankskur. 
Vi kontakter Thomas' ven når det bliver relevant, til foråret.  
 
-Mere plads i vestenden af banen (JBK har aftalt en prøveordning med landmanden der har 
lejet jorden, således at vi kan køre spillet et stykke ud på marken) 
JBK har været ude og snakke med landmanden der er ejer af marken, og han har udtalt at han har 
planlagt at der de næste 5 år skal være græs på det omtalte stykke. Derfor vil vi prøve, 
formegentligt engang i maj, at sætte spillet et stykke ud på marken.  
 
-FlyInverted - Lis har sagt nej til at være tovholder, hvad gør vi? 
JBK fprsøger at efterlyse en evt. tovholder, på klubbens chat forum. VI sætter en deadline d.1 feb. 
2015.  
 
-"Startfest" (delvist sponsoreret af Vesthimmerlands Kommune) den 27. eller 28. februar? 
Startfesten, i forbindelse med golfugen, er ved at blive planlagt. JBK kontakter Signe, fra 
faldskærmsklubben, for at høre om det er muligt for dem at finde tid til en fest d. 28 feb.   
 
-"Nytårskur" den 17/1 - hvordan gør vi? - emner til drøftelse? 
Vi vælger at rykke det til weekenden efter, d. 24-01, da klubbens materielkontrolanter skal til "PFT" 
den dato. JBK kontakter Lars Brodersen, og ændre datoen på hjemmesiden.  
 
-"Jule/NytårsNEWS"? JBK foreslår at vi udsender et NEWS lige før jul: 
JBK forslår at vi sender et NEWS ud mandagen inden jul, med følgende emner: 
 
• Nyt fra klubben 
• Aktivitetsliste 
• Invitation til Nytårskur 
• Reminder om frist for ansøgning om flylån 
• Hvordan får vi flere til at komme ud og hjælpe til i weekenderne. (vinterperioden) 
 
4. Økonomi 
Vi har fået oparbejdet nogle penge på kontoen, men udgifterne på Dimonaen kommer dog 
til at slægge lidt på det. 
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5. Materiel jord/fly 
-K6'en - hvad gør vi med den, vi skal ikke blive ved med blot at flytte den frem og tilbage!! 
(Flyvechefen har sendt et tilbud om at kigge på den) 
JBK tager en snak med Alf, om en seriøs plan med den. NDV mener at hvis den skal gøres 
flyvedygtigt, for senere at blive solgt, skal det være for at tjene nogle penge på et salg. 
 
-Nyt variometer til Junioren 
Der ligger et komplet variometer inde på kontoret, som vi kan sætte i LS-6'eren. LS-6'erens 
variometer kan så komme i Junioren. 
 
-Ls-10??? 
Status er at der ikke er meget mere at bemærke, der er dog en franskmand der har vist 
nysgærrighed, og Frank er stadig i tale med ham.   
 
6. Flyvning 
IAB 
 
7. Bygninger 
-Det drypper ind i værkstedet, er der en tagplade der er tæt? 
Tagpladerne over flyværkstedet, er blevet efterset og konklusionen er at der er en enkelt plade der 
er utæt. Niels Jørgensen er får den udskiftet. 
 
-Brandskab 
Mogens Beltoft vil undersøge om han kan finde et brandskab, som vi i fremtiden vil opbevarer alle 
flydok. i. 
  
 
8. Ansøgninger 
IAB 
 
9. Medlemmer 
2 medlemmer har meldt sig passiv ellers IAB 
 
10. Instruktørerne 
-Skoling i kunstflyvning 
Vi vil prøve at undersøge om det er muligt at finde nogle instruktører der er villige til at, skole i 
kunstflyvning i hverdage og flere weekender om året. Formanden høre omkring i klubben. 
 
11. PR 
-Facebook side 
Michael Rønaa og Christian Nielsen har hånd om det, og har styringen. 
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12. Arrangementer 
-Besøg på Airbus fabrikkerne 
Denne tur bliver udskudt da vi ikke har nogen tovholder og da kalenderen er godt fyldt ud. 
 
13. Offentlige myndigheder 
IAB 
 
14. Næste møde(r) 
d. 12-01-2015 
d. 09-02-2015 
 
15. Evt. 
 
 
Mødet blev afsluttet i god ro og orden kl. 20:40 


