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1. Kommentarer til dagsorden 
IAB 
 
2. Godkendelse og underskrift af referater fra sidste møder 
udskudt til næste gang 
 
3. Formanden 
 
• Fundraising 
Vi startede mødet med en snak med Dorte Møller som er privat ”Fundraiser”. 
 
Dorte arbejder ud fra ”No cure – no pay”, hvilket betyder at vi kun skal betale for hendes arbejde 
hvis et projekt kommer igennem, desuden forsøger hun at få dækket hendes omkostninger som en 
del af de projekter hun søger. 
 
Vi talte om mulige projekter som kunne være aktuelle at søge støtte til, såsom nyt værksted, nye 
faldskærme, jordmateriel osv. 
 
Vi sluttede med at aftale at vi skulle starte med værkstedsprojektet, Dorte ville overveje hvilke 
fonde der kunne være aktuelle, og Nils vil færdiggøre projektforslaget med budget. 
 
• Kalenderen - vi mangler et par datoer i efteråret 
Vi fortsætter debatten over mail.... 
• Fortsat medlemsskab af SIFA? 
Vi kører videre et år mere. 
• Generalforsamling - deadlines m.m. 
De medlemmer der er på valg, til generalforsamling står stadig ved, at de stiller op til genvalg. JBK 
begynder fra den kommende uge, at skrive beretning(er) til generalforsamling. Med hensyn til 
dirigent, vil vi spørge Jesper Mølbak om han vil være dette. 
 
4. Økonomi 
• Dimona regning 
Der er kommet en stor regning fra fabrikken i Herning der har repareret Dimona motoren. fakturaen 
lyder på godt og vel 223.000kr. Da vores kassekredit er på 243.000kr har vi 20.000kr tilbage på 
den, og har derfor råd til at betale motoren. 
 
• Budget 2015 - indvesteringer 
Instrumenter: Vi vil formidle ud til medlemmerne, at vi i 2015 vil bruge penge på instrumentering af 
nogle af flyene i flåden. Mht. instrumenter vil mangler vi 2 transpondere, 2x 8.33 radioer til Duo 
Discus og 2 højdemålere i fod, vi har valgt at sætte en passende sum af på 50.000kr. Yderligere er 
der en renovering af et stk. Ls-4, men denne forventes først at forekomme i 2016. Wirehenteren, 
så skal den nuværende snart udskiftes, hertil har vi valgt at sætte 20.000 til ny erstatning. 
 
5. Materiel jord/fly 
• Salg af Ferslevspillet 
Som det fremgår af chat forummet, er vi ved at have fastsat en pris, der lyder på omkring 5-
10.000kr. Lige pt. er der 3 mulige købere. En af disse købere er en bekendt af Per Steen Jensen  
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som er villig til at købe hele lastbilen med spil på ryggen. Vi vil i den kommende uge bede den 
interesserede om at komme med et seriøst bud, som vi vil tage op hurtigst muligt. 
• Salg af Aalborgspillet? 
Vi vil høre DSVU om de kunne være interesseret i at købe spillet, da de har afsat omkring 
800.000kr til køb af nyt spil. Vi vil ydermere også sætte en annonce på www.segelflug.de så snart 
vi mener at spillet er salgsklar.   
• Teknisk organisation 
Vi er nu tilbage på rette spor, og følger nu planen igen. 
 
6. Bygninger 
IAB 
 
7. Flyvning 
IAB 
 
8. Ansøgninger 
• Flyudlån - opdatering 
            Michael Rønaa LS-6 18w til NOM på EKVH fra d.1 til d. 3 maj - Godkendt 
 
9. Medlemmer 
• Spilvagter 
            JBK har udarbejdet en plan over fordeling af spilvagter for 2015, som bl.a indebærer en ny 

tilføjelse i form af en bøde på 300kr, for ikke at møde op på sin vagt. Vi vil undersøge om 
det er muligt at få oprettet alle spilvagterne i skolingbookingen.   

  
10. Instruktørerne 
IAB 
 
11. Arrangementer 
• Sommerlejr på Unionens liste over sommerlejre i DK 
NDV tager kontakt til unionen for at høre om vi kan blive opskrevet på denne liste. 
 
12. Offentlige myndigheder 
IAB 
 
13. Næste møde(r) 
21-03-2015 kl. 10.00 i lufthavns bygningen. 
07-04-2015 kl. 19.00 i Klubhuset 
18-05-2015 kl. 19.00 i Klubhuset 
 
14. Evt. 
• Pokaler 
1) "Godt gjort" pokalen - Aage Dollerup 
2) "Instruktør" pokalen - Tildeles af eleverne 
3) "Peter bo's mindebæger" - Vil blive vurderet senere 
• Rengøring 
Michael Rønaa har tilbudt at rengøre klubhuset, istedet for det rengøringsfirma, der nu foretager 
rengøringen. Vi tager stilling til dette på næste møde. 


