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Afbud : ingen 

 

1. Kommentarer til dagsorden 

IAB 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

Udskudt til næste møde  

3. Formanden 

Evaluering af mødet med faldskærmsklubben 

Det fremgår af mødet at begge klubber er af samme opfattelse, med hensyn til sikkerheden. De vil 

nu, i takt med deres nye bygning, opstille en tavle som vil påminde omkring de gældende regler. 

Ydermere skal vi selvfølgelig også være opmærksomme på ikke at overtræde deres 

sikkerhedszoner. På denne måde passer vi alle bedre på hinanden.  

4. Økonomi 

- budget for 2016 

De to regninger, for rep. Af Dimona, er kommer og lyder på henholdsvis 47.282kr og 42.600kr. 

Disse fakturaer bliver indskrevet i budgettet  

Mht. afskrivningen af dimonaen, afventer vi, og finder en løsning på chatten.   

-Tuttens regnskab ud af Aviators regnskab 

Vi tager tutteregnskabet ud af Aviators regnskab. Bestyrelsen bliver ved med at have kontrollen 

over Tutten, men tuttebestyrerne fører regnskabet. Hvert år til generalforsamling fremlægger 

tuttebestyrerne deres forslag til hvor pengene skal ligge og hvad de skal bruges til. Dette er i 

første omgang bestyrelsens løsningsforslag.   

 

5. Materiel jord/fly  

Ask-21’erens højdemåler  

Efter flere henvendelser er det blevet konstateret at Ask’ens højdemåler har en difference fra bag- til 

forsæde. Vi vil prøve at isætte en anden højdemåler, i bagsædet, som erstatning for den ”defekte”, for at 

se om dette er et løsningsforslag.  

- Instrumentpolitik (Nils har inviteret Thomas Nymark med) 

Vores primære ønske er at lave ”en rød tråd” som skal være instrumentering, i form af lx700. Ydermere 

vil vi have udskiftet meter-højdemålerne, til fod-højdemålere, således at det er ens for alle flytyper. 

Thomas Nymark undersøger, om han kan skaffe en fod højdemåler, der lægger i et prisleje på omkring  
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800EUR stk. Puchacz’en er dog en undtagelse da den ikke fungere som primært skolefly, og dermed ikke er 

relevant med fod-højdemålere. Mogens afsætter 25.000kr i budgettet til henholdsvis et styk fod-

højdemåler og 2 x variometer, til ls-4 og ls-6.  

-Flyflådepolitik  

Dette gemmer vi til næste møde.  

Vintervedligehold 

Vi følger tidsplanen. På nuværende tidspunkt er Puchaz og Acro i værkstedet. Dette er et resultat 

af, at der på de to flytyper, er den samme materielkontrollant, på denne måde spare vi både tid og 

kræfter.  

Den nye wirehenter 

Indtil videre skrider det fremad. Poul Guldbæk, tager kontakt til sælger og Per Steen, for yderligere 

information.  

 

6. Flyvning 

IAB 

 

7. Bygninger 

IAB 

 

8. Ansøgninger 

-CMN og LH har ansøgt om at få et dankort til tutten 

Vi siger ja, og for oprettet et kort til tuttebestyrerne.  

 

9. Medlemmer 

Der er en fra vinterens teorihold der har villet indmelde sig i klubben. Han skulle eftersigende have 

indsendt en indmeldingsblanket. Mogens undersøgere yderligere.  

 

10. Instruktørerne 

Instruktørmødet 

Alf har fremlagt sit forslag om at fratræde som flyvechef, da han flytter til Aarhus. Det er midlertidigt 

ikke lykkedes at finde nogen afløser. Dette vil blive genoptaget på næste instruktørmøde.  
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11. PR 

Skiltning ud til hovedvejen (Aggersundvej) 

Formanden og Christian M. Nielsen får igangsat skildringen ud til hovedvejen.  

 

12. Arrangementer 

- Emner til medlemsmødet  

Kalenderen 2016 (hurtig gennemgang) 

- Kan findes under NytårsNEWS 2015/2016 

Vintervedligehold fly (status) 

Vintervedligehold jordmateriel (status) 

Hvervning af nye medlemmer/fastholdelse af dem vi har 

Klubture 2016? 

Spilvagter (hvordan ønsker medlemmerne at vi gør det i 2016) 

Flyflådepolitik (Hvor skal vi hen) 

Jordmaterielpolitik (skal vi f.eks. have fat i en større græsklipper) 

Instrumentpolitik (ensretning versus økonomi) 

UL (status – hvordan kommer vi videre) 

Fundraising (Nogle ideer?)  

 

13. Offentlige myndigheder 

IAB  

 

14. Næste møde(r) 

15-02-2016 

07-03-2016 

 

15. Evt. 

IAB  

 

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 22:10  


