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1. Kommentarer til dagsorden 
 
 
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 
 
3. Formanden 
Pokaler 
Input til Arnborgbestyrelsen vedrørende faciliteter på Arnborg 
Forslag til generalforsamlingen 
SMS tjeneste (spilvagter) 
 
4. Økonomi 
-Regnskab 
Regnskabet er gennemgået og accepteret.  
Ydermere har vi anskaffet en ny opvaskemaskine -  
 
5. Materiel jord/fly 
Ny wirehenter er ankommet, det vides endnu om ”svejsearbejdet” er igangsat. Så snart den er 
køreklar, undersøger vi om vi kan få den gamle solgt.  
 
Ls-4 i Tjekkiet  
Vi har fået lovet at OY-XPX, skulle være færdig omkring uge 10 (altså i Marts), Poul Guldbæk 
undersøger yderligere.  
 
Vintervedligehold 
Vi følger planen.  
 
6. Flyvning 
IAB 
 
7. Bygninger 
Andreas Boyschau opskrivning til hytte.  
Mogens vil finde listen over de personer der står som ejer af hytten. Ventelisten over hundehusne 
er på www.aviator.dk  (AMA, Jørgen, Per, Niels Jørgensen)  
 
8. Ansøgninger 
-Forespørgsel fra Jørgen Korsgaard om opmagasinering af fly inkl. Vogn 
Vi har desværre ikke plads til yderligere fly til opmagasinering i hangaren, men vi vil informere ham 
om at det er muligt at kontakte de andre ejere på flyvepladsen.  
 
9. Medlemmer 
-Spilvagter 
 
10. Instruktørerne 
Instruktørmøde ons. D. 09-03-2016  
Med hensyn til den nye Flyvechef har formanden har haft fat i 3 medlemmer, men desværre uden 
held.  

http://www.aviator.dk/
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11. PR 
Facebook  
Vi vil undersøge om det kan lade sig gøre at vi frem over dropper reklamationen i radio’en da dette 
ikke kan svare sig økonomisk, i forhold til mængden af medlemmer der kommer ind i klubben. 
Formanden snakker med Christian.   
 
12. Arrangementer 
Blokhus Fly-In 20/8/2016  
Vi er interesseret, men afventer lige og ser situationen af.  
 
Standerhejsningsfest lørdag d. 19-03-2016  
Formanden opstarter en doodle, for at se tilstrømningen i tal. Menuen er forventet at være fra 
Hornum Kro, yderligere information bliver fastlagt op til d. 19-03-2016.  
 
13. Offentlige myndigheder 
Ny flyvechef  
Der skulle komme et møde i løbet af Marts. 
 
14. Næste møde(r) 
19-03-2016 kl. 10:00  
Yderligere følger efter gneralforsamlingen. 
 
15. Evt. 
 Radiokursus? 
Undersøg på chatten mht. kontakt til JAS.  


