
AVIATOR              Forhandlingsprotokol (dagsorden) Dokument nr. 192 
Aalborg svæveflyveklub 

 
Bestyrelsesmøde 
Tid: Mandag d. 14. Sep. 2015 kl. 19:00 
Sted: Aviator Klubhuset EKVH 
Side 1 af 6 

 
Afbud: Michael Rønaa 
 
1. Kommentarer til dagsorden 
IAB 

 
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 
Godkendt og underskrevet 

 
3. Formanden 
Besøg af Lars Agesen-Pagh for at høre om klubbens aktivitet.  

Invitere til at deltage i bestyrelsesmødet 23. eller 24. november start kl. 18.00 (ref. bemærk. 

– Lars har efterfølgende sagt ja til at deltage i mødet den 23/11) 

 

Medlemsmøde i efteråret (evaluering af sæsonen, drøftelse af spilvagter 2016, evt. UL 

snak (hvis vi er klar - evt. besøg af Erik Leander?) 

Der var enighed om at vi venter til januar. 

Overordnet plan: 

16. januar (Nytårskur/medlemsmøde) 

09.00 Kaffe og rundstykker 

10.00 – 12.00 Evaluering af sæsonen 2015 

12.00 Frokost 

13.00 ”Faglige indlæg” (Lars meteo, Lis m.m.) 

 

Møde med faldskærmsklubben vedr. koordinering af aktiviteter på flyvedage m.m 

JBK sender Doodle 

 
4. Økonomi 
Regnskab per 13/9. 
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Vi har nået 70% af indtægterne og 53% udgifterne før renter og afskrivninger, hvilket giver 

et overskud før renter og afskrivninger på 197.945,- 

 

Vores kassekredit står p.t. på 76.484,74, disponibelt beløb er +100.000,- 

Medlemsantal 

Aktiv 1: 34 (-1) Per Steen Jensen 

Aktiv 1 Junior: 6 (+1) Stefan N. Rasmussen 

Aktiv 2: 8 

Aktiv 2 Junior: 0 

Aktiv 3: 27 

 
5. Materiel jord/fly 
LS4 til Tjekkiet  

Thomas Nymark og Ole Lindschouw kører ned med den – vi afregner kørsel med statens 

lave takst (pt. 2,05 kr) 

Vi sender pengene med Thomas, eller laver en bankoverførsel til Petr Panek, som 

vil ”kurssikre” beløbet for os. 

Vi sætter et V3 variometer i LS4’eren når en kommer hjem igen 

 

Wireskærme 

Ny skærme bestilt hos Skylanch i England 

 

AVIATOR spillet 

Converter skiftet – motor mangler justering. 

 

Det gamle Ferslevspil 

Skal fjernes!! (er solgt!) (JBK kontakter Per)  
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Dimona 

Der er konstateret følgende fejl. 

1. I topstykket på cylinder 2 mangler ca. 1/3 af udstødningsventilsædet. Resterne af sædet 

ligger smeltet nede i udstødningskanalen. Der er ikke konstateret skader på turboen. 

 

2. P.g.a den voldsomme opvarmning af topstykket er kølevandet (2,5 L) næsten 

øjeblikkeligt forsvundet hvorved topstykket og stemplet på det nærmeste er blevet svejset 

fast i cylinderen. 

3. På grund af den manglende køling er de øvrige cylindere og topstykker blevet kraftigt 

opvarmet hvor ved der er blevet udglødet og derfor ikke mere overholder de 

hårdhedsspecifikationer der gælde for de komponenter. 

 

Ifølge værkstedet er dette ikke en kendt fejl/problem så vi har åbenbart været uheldige! 

 

For at foregribe yderlige spekulationer om skyld etc. så er de ovennævnte komponenter 

ikke udskiftet i forbindelse med udskiftning ad motorblokken, de har altså siddet på 

motoren 1500 timer og er forlængst udløbet (motorens TBO er 1200 timer) men på grund 

af en særlig dansk regel må motoren køre videre så længe den kan holde!! 

 

Vi har modtaget dette fra værkstedet: 

”Mht. Pris på nye cylindre, stempler og Cylindertoppe, (komplet) så har jeg spurgt om der 

findes et komplet cylinder / top / stempel kit, samt pris på samme .. – Det gør der ikke !!  

Derfor har jeg fået priser på de enkelte dele, hvilket vil sige Cylinder top, ventiler, 

ventilfjedre, vippearms aksler, stempler komplet med ringe samt selve cylinderen.  

Nypris per cylinder er ca. 22.500,- kr incl. div. seals, o-ringe og pakninger. (totalt ca. 

90.000 kr - Så man kan godt se at Rotax ikke har lyst til at sælge nye cylindre)  

   

Som jeg har nævnt for dig, har vi et sæt cylindre komplet, der har kørt ca. 1.100 timer. De 

er skiftet pga. at krumtaphuset er revnet.  
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Vi vil sælge dem med nyslebne ventiler og med nye seal caps på ventilerne for 36.000 kr 

alle priser herover er excl. moms.  

   

Som nævnt tidligere kan vi ikke give garanti på det brugte stempel / cylinderkit, men vi har 

kontrolmålt det alt sammen og de har alle samme mål, som opgivne ny mål. Dvs. vi kan 

slet ikke måle slitage.” 

 

Betyrelsen besluttede at vi satser på de brugte cylinder (36.000 kr + moms) Nils checker 

hvad prisen er for en ny motor. 

Bestyrelsens vurdering er at vi skal køre motoren helt ud, dvs. til ca. 2000 timer – altså har 

vi 500 timer tilbage, derefter bør vi kraftigt overveje at sætte en ny motor i flyet, eller sælge 

det. 

 

K6’en + Baby’en 

Vi ønsker ikke at flytte rundt på dem en vinter mere hvis der ikke ligger en realistisk plan – 

høre om DASK er interessere? 

JBK kontakter Alf og Lars H. 

 

Wirehenter 

Vi skal have købt en ny wirehenter i løbet af vinteren – evt. i Tyskland? 

Høre om der blandt medlemmerne er nogen som har kontakter der kan bruges 

 

6. Flyvning 
IAB 

 
 
 
Side 5 af 6 
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Håndtering af diesel til køretøjer 

Opmærksom på oliespild af diesel ved tankning af wirehenter og traktor. 

Vi indkøber to stk. 20 liter Jerrycans + en metaltud til disse 

 
8. Ansøgninger 
IAB 

 

9. Medlemmer 
678 Stefan N. Rasmussen 

 
10. Instruktørerne 

IAB 

 

11. PR 
Dele regning for radiospot med Motorflyverne og NJFK 

 
12. Arrangementer 
Kalenderen - lad os få sat datoer på vinteren og forårets aktiviteter 

Landingskonkurrence – Standerstrygning – ”Afflyvningsfest” - 24/10 

 

Luftsport ’15 - 31/10 – 1/11 

Duo + Ls6 i hallen 

Condor 

Gæsteflyvninger på EKVH fra 12 – 15 de to dage 

 

Nytårskur/medlemsmøde 16/1 

 

Side 6 af 6 
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S-teori – start efter jul? (Torben Solberg tovholder – JBK kontakter) 

Radiokursus – spørge om interesse (Check med Torben Matzen om der er interesse hos 

motorflyverne) 

Forslag om tre temaaftener i løbet af vinteren 

Flarmaften (Thomas Nymark) 

Strækflyvning (Poul Guldbæk) 

Meteorologi (Lars Brodersen) 

JBK kontakter de tre indlægsholdere og spørger om de vil, og beder om forslag til datoer 

 

Klargøringsweekend 12/3 – 13/3 

PFT teori 13/3 (kl. 13) + 16/3 (kl 19) 

Standerhejsning 19/3 12.30 

Generalforsamling 19/3 13.00 

(Pga. den relativt tidlige Påske i 2016 presser vi det lidt sammen!) 

 

13. Offentlige myndigheder 
IAB 

 
14. Næste møde(r) 
12/10 – 23/11 

 
15. Evt. 
 

Mødet afsluttet 21.40 – Referent Jens Bonderup Kjeldsen 


