
AVIATOR              Forhandlingsprotokol (dagsorden) Dokument nr. 191 
Aalborg svæveflyveklub 

 
Bestyrelsesmøde 
Tid: Tirsdag d. 18. Aug. 2015 kl. 19:00 
Sted: Aviator Klubhuset EKVH 
Side 1 af 4 

Afbud : Michael Rønaa 
 
1. Kommentarer til dagsorden 
IAB 
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 
Afbud fra sekretæren – udsat til næste møde 
3. Formanden 

Fly-in 23. August og Made in Denmark: 

Aftaler er på plads med diverse udstillere, Torben Matzen (Formand for Motorflyveklubben) 

har været primær tovholder , der er udsendt invitation til de danske motor- og 

svæveflyveklubber. For ”Åbent hus” delen nøjes vi med at annoncere med traileren ved 

Aggersundvej + en Facebookreklame som betales af DSvU (Nordisk Svæveflyvedag). 

 

Vi er blevet kontaktet af Ole Steen Hansen som gerne vil lave et portræt af klubben til 

Nordic Gliding omkring september-oktober. Vender tilbage i starten af september 

 
4. Økonomi 
Vi har nået 68% af indtægterne og 47% af udgifterne før renter og afskrivninger. 

Medlemmer: 

Aktiv 1: 35 

Aktiv 1 Junior: 5 (-1/+1) 

Aktiv 2: 8 

Aktiv 2 Junior: 0 

Aktiv 3: 27 (-1) 

 

5. Materiel jord/fly 
Dimona: 

Har været meget varm, men ikke ret længe. 

Ingen ventiler knækket, smøring OK over det hele. 
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Er vandpumpen stået af? 

Nils arbejder videre på sagen. 

LS4: Hvordan og hvornår afleveres den i CZ? Og hvornår retur? 

JBK laver aftale med Thomas omkring endelig pris – spørge om transportør på chatten. 

3000 timers kit  - Thomas og Nils aftaler det videre forløb 

 

UL: Gruppen har afholdt første møde, JBK præsenterede oplægget til møde 2 (afholdes 

20/8) hvor der primært vil være fokus på økonomien og integrering i klubben. 

Mht. finansiering lægge op til en model som ligner UL klubbernes, dvs. noget kompliceret 

med mange takster! 

Bestyrelsen ønsker at udvalget også kigger på en ”flat rate model”. 

 

Wirefaldskærme – Nils bestiller to stk hos SkylaunchUK 

 

FLARM – hvis den ikke virker, så skriv en anmærkning om det, og send en besked til Nils 

de Vos 

 
6. Flyvning 
Solister og certifikater – meld til webmaster (dagens instruktør), så vi kan få det 

offentliggjort. 

 

7. Bygninger 
Mogens har to sofaer (2+3) som kommer ind i klubhuset 

 
8. Ansøgninger 
Ingen 

9. Medlemmer 
Arne Gertsen : Som påskønnelse af arbejdet tildeler vi ham et 10 turs kort. 
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Tzylle: Har vi fået alle Tzylles afløsere på plads? 

Græsslåning fungerer 

Tut er overtaget af Thomas Nymark og Lars Hestehave 

Vi har ikke fundet nogen endelig løsning for det sorte værksted 

 

Godkendelse af nyt medlem Sanne Jørgensen nr 677– godkendt 

 

10. Instruktørerne 

IAB 

 

11. PR 
Google : Tilbud om at betale for en optimering for at opnå side-1 placering på Google. 

Vi takker nej til tilbuddet 

 

Radiospot betaling – fordeling mellem klubberne – JBK giver besked til Mogens 

 

12. Arrangementer 
Made in Denmark – pladsen bemandet torsdag til søndag 8.00 til 21.00 (3 mand på vagt) 

Fly-in på søndag den 23/8 

 

DM i kunstflyvning på EKVH (28. til 30 august) aflyst pga. for få deltagere! 

 
13. Offentlige myndigheder 
IAB 

 
14. Næste møde(r) 
14/9 og 12/10 
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15. Evt. 
 

Poul Guldbæk - Jeg er nødt til at trække mig til den ordinære generalforsamling, idet jeg vil 

være bortrejst i lidt over et år fra april 2016. 

 
Referent Jens Bonderup Kjeldsen 


