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1. Kommentarer til dagsorden 
IAB 
 
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 
Udført 
 
3. Formanden 
• Budget 
Udført 
 
• Emner til medlemsmødet den 24/1 
Følgende emner vil blive gennemgået på medlemsmødet: 
-Spilstartsvagter 
-Gennemgang af kalenderes for 2015 
-Flyflådepolitik 
-Vintervedligehold (Jordmateriel) 
 
4. Økonomi 
IAB 
 
5. Materiel jord/fly 
IAB 
 
6. Flyvning 
IAB 
 
7. Bygninger 
IAB 
 
8. Ansøgninger 
• Johan Frey lån af LS-10 til Pribina Cup 2015 28-03-2015 til 13-04-2015 
 
• Michael Rønaa lån af LS-6 til Junior Lejr på Arnborg 01-04-2015 til 05-04-2015 
 
             Begge ansøgninger vil blive vurderet til næste bstyrelsesmøde d. 11-02-2015. 
 
9. Medlemmer 
• Jens Ehlers Aktiv 2 
Jens Ehlers har valgt at skifte til aktiv to fra denne sæson, da han er privatejer, og det derfor ikke 
kan svare sig økonomisk at være på aktiv 1. 
 
10. Instruktørerne 
• Poul Guldbæk - HI-kursus 
Poul Guldbæk skal i 2015 på HI-kursus, som Aviator's eneste aspirant, indtil videre. 
• Materielkontrolant aspiranter 
NDV har vurderet at Hans Erik Tjelum er den eneste der, lige nu, lever op til de formelle krav til at  
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være materielkontrolants kandidat. På mødet blev det også taget op om MKA (Michael Kristian 
Andersen) kunne være en evt. mulighed, dette vil NDV undersøge. 
 
11. PR 
• Fællesfolder 
PR gruppen arbejder på at få skrevet/lavet en folder, fælles for alle klubberne på EKVH. Den nye 
folder ved blive indledet med overskriften "Vesthimmerlands Luftsportscenter" 
• Radiospots 
Vesthimmerlands nye luftsportscenter er ved at få arrageret et radiospot som skal køre i forårs 
perioden i Radio Nord. Dette er et forsøg på at ramme flere potentielle medlemmer, og sprede 
budskabet om vores muligheder og placering. Radiospottet er så godt som færdigt, der mangler 
dog de sidste detaljer, før det kan blive sendt i luften. 
 
12. Arrangementer 
• FlyINverted 
             Der mangler stadig hjælpere til Fly-inverted. Flere medlemmer har dog givet udtryk for at de gerne vi                  
De gerne vil give en hånd, men intet er dog besluttet fast endnu.  
 
 
13. Offentlige myndigheder 
IAB 
 
14. Næste møde(r) 
09-02-2015 ændret til d. 11-02-2015 
02-03-2015 
 
15. Evt. 
IAB 


