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1. Kommentarer til dagsorden 
IAB 
 
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 
Udført  
 
3. Formanden 
-Klubbens kommunikation eksternt (skal vi have en mere detaljeret plan?) 
Som udgangspunkt er det altid formanden der håndterer kommunikationen eksternt. Vi vil overveje 
hvem der skal være stand-in for formanden hvis han ikke kan gøre dette. Formanden vil 
undersøge hvordan det er specificeret (hvis det står skrevet nogle steder).   
 
-Møde med faldskærmsklubben om sikkerhed på EKVH 
Formanden har udsendt en doodle, hvorved vi skal finde en dato for mødet.  
 
-UL udvalget – status 
Indtil videre har UL-udvalget undersøgt forskellige fly typer. På de fremtidige møder, vil de til at 
undersøge hvordan det økonomisk skal gå op og hvordan vedligeholdet skal foregå.  
 
-Regler mht. udlejning af de små hytter 
Alf har opsagt sin hytte, og vi skal have opsat en reklame på den, da der pt. Ikke er nogle på 
ventelisten. Vi for nedskrevet de ”gamle” regler omkring overtagelse af hytterne, og ophænger det 
da det ikke står helt klart for mange medlemmer.   

 
4. Økonomi 
-Telenor har tilbudt at overtage klubbens fastnet 
Vi betaler ca. 185kr for fastnet nu, og Telenor tilbyder 96kr mdr. vi siger ja tak.  
  
-Penge til Petr Panek 
VI har betalt Petr Panek de 10.ooo EUR.  
 
5. Materiel jord/fly 
-Seler i Acro - skal de skiftes 
Nils De Vos har undersøgt et forslag til nye seler, til 3750kr. NDV arbejder videre med Lis for at finde nogle 
brugbare seler, der fungere mere optimalt end dem der allerede er i flyveren. Kasseren godkender købet, 
såfremt det ligger omkring de 4000kr.  
 
-Ny wirehenter - har vi købt? 
Vi har endnu ikke købt en ny wirehenter. Mogens har fundet en rimelig wirehenter, som vi er meget 
interesseret. Formanden høre om den stadig er til salg, derefter vil vi tage en endelig beslutning.  
 
-LS4 (OY-XPX) - status fra Tjekkiet 
Kroppen er allerede sendt til maling, så der er positive fremskridt. Vi vil gerne sætte et nyt variometer i 
XPX når den kommer hjem igen, Thomas Nymark undersøger om han kan finde et Variometer han synes vil 
være perfekt til den.  
 
-Vintervedligehold   
Planen er fastlagt, der er enkelte fejl, som bliver rettet hurtigst muligt  
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-Dimona – status 
Der kom under en flyvning, olie ind i turboen, hvilket var skyld i at Dimona’en blev grounded igen. NDV vil 
skaffe en brugt turbo fra herning, som vil blive isat i løbet af ugen  

 
6. Flyvning 

IAB  
 
7. Bygninger 
IAB  
 
8. Ansøgninger 
-Ansøgning fra Lis om Acro med til Herning til et kundstflyvningskursus 
Vi har sagt ok til dette  
 
9. Medlemmer 
IAB  
 
10. Instruktørerne 
-Alf har valgt at begynde at opsige sin stilling som flyvechef  
Alf oplyser en ny flyvechef på det næste instruktørmøde.  
 
11. PR 
-Betaling af radiospots 
Formanden kontakter de andre klubber for at få aftalt de sidste detaljer.  
 

12. Arrangementer 
-Luftsport '15 – planlægning 
VI stiller en trailer der ind fra uge 42 og frem mod arrangementet. De sidste detaljer falder på plads på 
næste møde. 

 
13. Offentlige myndigheder 
IAB 
 
14. Næste møde(r) 
23-11-2015 kl. 18:00  
11-01-2015 kl. 19:00  
 
 
15. Evt. 

IAB  


