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Afbud: Ingen 
 
1. Kommentarer til dagsorden 
IAB 
 
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 
udført 
 
3. Formanden 
• UL-Udvalg   
Formanden har skrevet på chatten. Gorm Johansen, Poul Erik Laursen, Christian Møller Nielsen, 
Steen Thomasberg og Jesper Neerholt Sørensen har meldt sig til at deltage i denne gruppe. 
Yderligere deltager to medlemmer fra bestyrelsens side; Jens Bornerup Kjeldsen og Nils De Vos. 
Vi planlægger at indkalde til et medlemsmøde, hvor vi vil høre forslag og kommentarer til dette køb. 
Datoen er endnu ikke fastlagt. 
• Emner til NEWS 
Vi har snakket om at udsende et NEWS sidst i maj, hvor i følgende punkter skal indgå: 
-Sommerfesten 
-Skolingsugen 
-UL udvalg nesat 
-Fly-in i august 
-LS-10 salget 
•  Afløser(e) for Tzylle 
Tzylle har valg at frasige sig sin post som græsklipper, tuttemester og værkstedfører. Vi vil høre 
Signe fra NJFK om hun har nummeret på den landmand de anvender til at klippe deres græs, for 
så at høre om en evt. pris på at klippe vores med. Mht. tutten har vi hørt Thomas Nymark om han 
vil tage tjansen, dette er hverken fastlagt eller benægtet. Lars Hestehave var også en mulighed. 
JBK tager en snak med Thomas og Lars om de vil tage tjansen som "nye" tutteansvarlige. Vi har 
Peter "Clemmen" i kiggerten, som værende ansvarlig for værkstedet, NDV kontakter og hører. 
• "Emma Gad for Aviator" - (vi skal have præciseret / kommunikeret nogle af de måder vi 
gør tingene på, og hvad klubben forventer af medlemmerne, som f.eks. om det er OK at komme for 
at flyve en halv dag, længden på spilvagter, brug af vore kalendere (specielt elevernes brug af 
skolingskalenderen, men vi andre kunne også blive bedre!) m.m. - baggrunden er en lang snak vi 
havde i klubhuset i lørdags til Åbent Hus: 
JBK laver et udkast til et løsningsforslag. Vi prøver at flette et indslag ind i det kommende NEWS 
omkring dette. 
• Onsdagsflyvning - er det OK at aflyse hvis der ikke er elever (eller ønsker om omskolinger) 
meldt til i Skolingskalenderen - (skal også "klappes af" med instruktørgruppen) 
Samme som ovenstående punkt. 
 
4. Økonomi 
• Vi har valgt at låse de 819.000kr vi fik for LS-10'eren. VI har stadig de 100.000kr på 
kassekrediten som vi ikke har gjort brug af endnu. Vi skal dog være opmærksomme på at vi får en 
regning på en Propel, tilhørende Dimonaen som lige er sendt, til Østrig, hvor den skal gennemgå 
en reparation. 
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5. Materiel jord/fly 
• Nye faldskærme til spillet? 
Vi har fået henvisning til nogle nye skærme fra Tyskland, som skulle være forholdsvist 
billige og brugbare. Dette lyder som en fordelagtig idé, som vi vil fuldføre. NDV kigger på 
de tyske skærme og vender tilbage med et køb. 
• Løsninger på "hal tot" problemer på AVIATOR spillet 
Jesper Mølbak er kommet med et forslag der lyder på at flytte converteren fra det gamle 
spil over på det nye, i håb om at dette skulle kunne løse problemet. NDV vil ringe til Henrik 
Holm, som har styr på sådanne ting. 
 
6. Flyvning 
IAB 
 
7. Bygninger 
IAB 
 
8. Ansøgninger 
IAB 
 
 
9. Medlemmer 
• Nye medlemmer til godkendelse: 
#675, Karsten Wiwe Johnsen, Nyt Aktiv 1 medlem - Godkendt 
#676, Abdolreza Ahmadzadeh, Nyt Aktiv 1 medlem - Godkendt 
 
10. Instruktørerne 
IAB 
 
11. PR 
• Åbent hus 
Det viste sig at på trod af vejret kom der nogle interesserede og der er allerede to nye medlemmer 
på listen over aktiv 1'ere. 
 
12. Arrangementer 
• Evaluering NOM 
Vejret var ikke rigtigt med os, men NOM blev afviklet og der blev fundet vindere. 
 
• Evt. arrangement i Messecenter Vesthimmerland? Svar fra Marianne Poulsen 
(eventkordinator i Messecenter Vesthimmerland) 
Arrangementet lyder som en meget fornuftig idé, som vi gerne vil være en del af. Vi takker ja for 
tilbudet. Vi vil vende yderligere på et kommende møde... 
 
• Evt. stander til Blokhus Dragefestival 
Vi sender invitationen til Christian Møller Nielsen, som vil tage stilling til om dette er et godt initeritiv. 
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13. Offentlige myndigheder 
IAB 
 
14. Næste møde(r) 
09-06-2015 kl.19.00 
30-06-2015 kl.19.00 
 
 
15. Evt. 
IAB 


