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Aalborg svæveflyveklub 

 
Bestyrelsesmøde 
Tid: Tirsdag d. 30. Juni. 2015 kl. 19:00 
Sted: Aviator Klubhuset EKVH 
 
Side 1 af 3 
 
Afbud : ingen 

 
1. Kommentarer til dagsorden 
IAB 

 
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 
Udført 

 

3. Formanden 
-Forslag fra Andreas Boyschauw : 

• Istandsættelse af klubhytten 

Vi har vurderet at der skal skiftes to punkterede vinduer, findes 2 nye madresser, trappen skal 

skiftes måske skal vi også have malet lidt. Vi kontakter Bo omkring vinduerne og trappen. Vi 

udarbejder derudover også nogle ordensregler vi vil ophænge deri. 

• Praktiske temadage inden for kunstflyvning og strækflyvning 

Angående kunstflyvning, så vil vi kontakte Lis for at høre nærmere omkring, hvad vi har af 

muligheder. Strækflyvningskurset er sat igang, så det beholder vi så det er. 

• Gasgrill til terrassen! 

Vi aftaler at hvis vi kan finde en gasgrill til en overkommelig pris køber vi. Jens Kjeldsen vil gerne 

donere et par gasflasker til klubben.   

• Sofagruppe/hjørnesofa i briefingrummet 

Mogens Beltoft har en sofagruppe han gerne vil donere. 

-Ul-gruppen: 

Henviser til referat fra Ul-gruppen. 

 
4. Økonomi 
IAB 
 
5. Materiel jord/fly 
-LS-6 - Der er fundet en revne i krængerorsforlængeren på den ene winglet, og flyet kan nu kun 

flyves i 15m tilstand indtil videre. 
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-LS-4 (OY-XPX) 
Vi har fået et tilbud fra den Tjekkiske fabrik, som lyder på omkring 70.000kr for henholdsvis maling 

og 3000timers eftersyn. Problemstillinger er blot, om vi også ønsker at få istandsat cockpittet. VI 

har valgt at takke ja til dette. Forhandleren har sagt at hvis vi levere flyveren i starten af september 

2015, vil vi kunne få den tilbage senest april 2016. 
 
6.Flyvning 
-Onsdagsskoling 
Vi har snakket om at mht. aflysning af onsdagsskoling, vi vil foreslå at man fremover først må 

aflyse onsdagsskolingen ved middagstid. 
 
7. Bygninger 
IAB 
 
8. Ansøgninger 
IAB 
 
9. Medlemmer 
IAB 
 
10. Instruktørerne 
IAB - Dog henvises der til punkt 6 (Flyvning) Jens B. Kjeldsen, vil formidle det ud til 

instruktørudvalget. 
 
11. PR 
IAB 
 
12. Arrangementer 
-Fly-in 2015 
Nils De Vos har givet et udkast til PR-gruppen med en indbydelse til Fly-In. PR-gruppen sender det  
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ud til klubberne hurtigst muligt. 
-"Luftsport-15" i Messecentret 
Jens B. Kjeldsen har haft kontakt med Marianne som er ansvarlig for arrangementet, status er at 

alt køre som det skal, og vi er stadig villige til at deltage i arrangementet. 

-Skolingsuge/Sommerlejr 

Med en uge til ugen, er alt så småt ved at være på plads, der er kommet tilmelding på chatten og 

meldingerne strømmer ind. 

 

13. Offentlige myndigheder 
IAB  
 
14. Næste møde(r) 
18-08-2015 
14-09-2015 
 
15. Evt. 
IAB 
 

 


