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1. Kommentarer til dagsorden 
IAB  

 
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 
Udskudt til næste møde 

 
3. Formanden 
-UL-udvalget 
Jesper Mølbak er blevet tilføjet til gruppen. Der er blevet holdt et møde angående UL-flyvning fra 

EKVH. Der vil ugen efter dette møde blive afholdt et møde med UL-udvalget, hvor 2 fra 

motorflyveklubben vil deltagte.  

-Salg af Ferslev spillet 
VI har en køber, som vil give 1500kr. Dette har vi valgt at sige - ja tak - til.  

-FlyINverted aflyst grundet for få deltagere 
Vi har valgt at sige at vi gerne vil være vært for FlyINverted en anden gang.  
-AVATOR NEWS 
Vi nåede ikke at sende NEWS ud i maj, men i det kommende NEWS vil følgende punkter indgå; 

Sommerfest 

skolingsuge 

Salg af LS-10 

Intruduktion til chatten (forum) 

Formanden udsender et udkast i løbet af denne uge.  
-"Emma Gad" for AVIATOR 
Udskudt til næste bestyrelsesmøde 
-"Luftsport 15" i Messecentret - hvad gør vi? 
30/10 og 1/11, Vi er meget glade for at kunne deltage i dette arrangement, så derfor er vi 

indstillede på at gøre meget ud af det for at lokke nye medlemmer til. 
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4. Økonomi 
-Skal vi "låse" vores indestående for at få en højere rente? 
Problematikken i at låse vores indestående over en hvis periode, er at vi absolut ikke kan hive dem 

ud igen. 
 

5. Materiel jord/fly 
-Omlakering af LS4 - skal vi have booket tid? og hvor? 
Thomas Nymark har indsendt et oversigtsskema fra en LAK-fabrik i Litauen, over priser på en ny 

lakering af OY-XPX. Thomas har yderligere forsøgt at kontakte en fabrik i Slovakiet, men da ingen 

på fabrikken snakker engelsk, er der ikke kommet et prisforslag ud af det endnu. Vi vil, inden 

næste bestyrelsesmøde, undersøge hvad priserne for transport frem og tilbage og ydereligere 

omkostninger render op i. Vi vil bestræbe os på hurtigst muligt at få booket en tid, således at vi 

ikke står uden mulighed for lakering. 

-Dimona 
Nils De Vos har undersøgt hvorledes det går med den beskadiget propel, og der vil fra dags dato 

gå yderligere 2-3 uger. 

-Converter til Det Nye Spil 
Nils De Vos har kontaktet et medlem som kan skaffe en ny converter der passer til det nye spil, og 

vil bede ham bestille den fra USA. 

-Nye tuttemestre 
Thomas Nymark og Lars Hestehave har sagt ja til at dele denne tjans. 

Materilkontrolant-PC 
Der er stadig nogle startproblemer med materielkontrolanternes computer, mht. til åbning af nogle 

af unionenes dokumenter. derfor vil vi overveje at investere i en Office 365 pakke og installere på 

computeren. 

6. Flyvning 
IAB 
7. Bygninger 
IAB 
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8. Ansøgninger 
Lis har annulleret sin ansøgnig om lån af acroen til VM. 

9. Medlemmer 
Bjørn Roa Bæhr er meldt ind igen.  
10. Instruktørerne 
IAB 

 
11. PR 
Christian Møller Nielsen er midlertidig aftrådt som PR-chef, Michael Rønaa har overtaget posten 

indtil CMN er klar igen. 

 

12. Arrangementer 
-Flytning af DM i kunstflyvning på EKVH 
Lis har ansøgt om at få DM flyttet til den 28-30 aug. Dette siger vi ja til. 

-Fly-in 2015 
Nils De Vos har flyttet datoen til d. 23, grundet at Stauning holder flyveopvisning samme dag. 

Sommerfesten 
Vi kontakter Erik Nørskov for at høre om han igen i år vil lave lam over bål. Ydermere kontakter vi 

også Poul Guldbæk og høre om han vil stå for de resterende dele af aftenens middag. 

 

13. Offentlige myndigheder 
Brugermøde med Anette. 
Intet nyt på mødet, vi forsøgte at få lidt flere informationer omkring økonomien for drift af pladsen, 

uden vi kom videre. Vii fik aftalt hvilke opgaver der skal løses i forbindelse med  ”Made in Denmark” 

i august, vi ”bemander” pladsen fra torsdag til søndag. 

 
14. Næste møde(r) 
D. 30-06-2015 
D. 18-08-2015 
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15. Evt. 
opdatering af briefingtavle 
Nils De Vos kontakter Lars Brodersen om han har mulighed for at lave en opdateret version af 

briefing tavlen. 

 


