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Bestyrelsesmøde 
Tid: Onsdag d. 11. Feb. 2015 kl. 19:00 
Sted: Aviator Klubhuset EKVH 
 
Side 1 af 3 
 
1. Kommentarer til dagsorden 
IAB 
 
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 
Udført 
 
3. Formanden 
• Strategi- og handleplan 
Der lagt en rettet version ud på chatten, af formanden. NDV har lavet en yderliger rettet version, 
som vi vil optage på et senere møde. Vi skal dog have lavet et nyt punkt på hjemmesiden der 
hedder strategi og handleplan. 
• Fond-raising? 
JBK har kontakt til en dame der kører et firma, der udelukkende arbejder med Fond Raising. JBK 
vil senere kontakte hende for at høre om vi evt. kunne få et bidrag til nogle ting. Vi planlægger at 
hun skal med på Marts mødet, hvor vi vil drøfte mulighederne med hende. 
 
 
4. Økonomi 
• Regnskab 
Mogens har regnskabet klar til revision og har på nuværende tidpunkt kun fået svar fra den ene 
revisor. Ud over det er det klar. 
 
5. Materiel jord/fly 
• Flyflådestrategi 
Hentes fra chatten!!!! Skal også være punkt på næste bestyrelsesmøde 
• Politik overfor fly-udlån: 
Vi har ændret i takstregulaivet, ved flyudlån. De 100kr der rykkes for, ved udlån af fly pr. dag, er 
KUN gældende de dage flyet er væk fra pladsen. (Også på I-kurser) 
 1) Viborgs forespørgsel (vi kan godt beslutte kun at behandle konkrete forespørgsler) 
Viborg svæveflyveklub har ansøgt om at låne et af vores to skolingsfly (ASK-21 og Puchacz) Da 
deres skolingsfly skal på værksted. VI Har valgt at sige ja, til at Viborg låner Puchacz'en, da vi har 
Duo Discus og ASK-21 til at kører PFT'er på. Prisen er fastsat til at være de samme som unionens 
priser, for udlejning af fly. 
• Wirehenter 
Tzylle er ved at svejse jern i Wirehenteren, så den kan holde "lidt" længere. 
• Ferslevspil 
Bestyrelsen har besluttet at Ferslevspillet skal sælges snarest muligt. Thomas Nymark, havde for 
nogle år tilbage fået et bud fra en interasseret køber. NDV kontakter Thomas og hører om han 
stadig er interesseret. 
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6. Flyvning 
IAB 
 
7. Bygninger 
• Værkstedsudvidelse 
NDV er færdig med optegningen af udbyggelsen af flyværkstedet, og har fået tilbud fra Teddy 
Rønaa Tømrer og snedker A/S.  
 
8. Ansøgninger 
• Indkomne ansøgninger om flylån (Johan Frey og Michael Rønaa og yderligere) 
Johan Frey ls-10 (hvis solgt, så ls-6 18w) fra d. 28-03-2015 til d. 13-04-2015 - Godkendt. 
Michael Rønaa - Har valgt ikke at deltage i Juniorlejren fra 1-5 april, grundet årets høje pristigning. 
Men vil istedet, låne den med til Hammer flyveplads - godkendt   
• Thomas og Ole Lindschouw har sendt et ansøgning om lån af Duo discus til Neustadt 
glewe fra 08-05-2015 til 14-05-2015 - godkendt 
• Frank Sandeløv og Jesper Neerholt til østrig med Duo Discus fra 18-05-2015 til 29-05-2015 
- Vi venter på en formel ansøgning fra en af deltagerne. 
• Lis vil gerne låne Acro'en til VM i kunstflyvning for svævefly i Tjekiet, fra d. 05-08-2015 til 
15-08-2015, men har endnu heller ikke sendt en formel ansøgning. 
 
9. Medlemmer 
• Der er midstet et medlem. 
• Spilvagter 2015 
JBK har udarbejdet en spivagtsplan, hvorpå de personer der skal- og ikke skal indgå i dette års 
spilvagtsplan. Medlemmerne har indtil Marts til at skrive sig på listen, herefter vil JBK selv skrive 
folk på listen.  
 
10. Instruktørerne 
IAB 
 
11. PR 
• Radiospot og hjemmeside for Luftsportscenter Vesthimmerland 
Radiospottet er færdigt og klar til at blive sendt i luften, i forårsperioden. Hjemmesiden er ligeledes 
også færdig, og klar til anvendelse. 
 
12. Arrangementer 
• Repræsentantskabsmøde DSvU 28-02-2015 
JBK tager, indtil vdere, alene afsted til mødet på fyn. Samme aften er der fest i klubhuset, hvilket 
der allerede er 11 tilmeldte til.   
 
13. Offentlige myndigheder 
IAB 
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14. Generalforsamling 
IAB 
 
15. Næste møde(r) 
02-03-2015 kl. 19:00 
21-03-2015 kl. 10:00 i lufthavnsbygningen (inden generalforsamlingen.) 
14-04-2015 kl. 19:00   
 
16. Evt. 
• Status på det købte brandskab 
Indtil videre står det stadig ved ejeren, men ejermanden siger at hvis vi bare giver de 2500kr det 
koster, så vil han gerne stå for leveringen. 


