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Afbud: Mogens Beltoft 
 
1. Kommentarer til dagsorden 
Udført 
 
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 
Flyttet til næste møde 
 
3. Formanden 

• Endelig planlægning af Åbent Hus den 21. 
Vi vælger officielt at åbne dørene klokken 11. Mandskabt ser strålende ud, indtil videre ser det 
talstærkt ud. Vi udtænker at lave en konkurrence -  her regner vi med at anvende de tidligere 
anvendte konkurrenceskemaer.  

• Fonde - kan vi finde en måde at få gang i ansøgninger? 
I december 2014 indsendte vi en ansøgning til SIFA, med hensyn til fundraising, uden held. Vi 
prøver igen at ansøge SIFA om et bidrag til faldskærm. Vi prøver at tage kontakt til enkelte 
klubmedlemmer for at høre om evt. interesse for at søge nogle fonde i håb om at anskaffe 
klubben bidrag.   

 
4. Økonomi 
IAB 
 
5. Materiel jord/fly 

• Flystrategi 
Det nedsatte flyflådestrategiudvalg er gået i stå, og vi skal have overvejet hvad vi gør for at 
komme videre 

• Nye wirestyr (oplæg fra Henrik Holm)  
Nils de Vos har snakket med ham og han er i fuld gang med indstillingen af wirestyret.  

• Ny wire (er den ene blevet for kort?) Kunststofwire?? 
Vi kontakter Thomas Nymark og får ham til at bestille 400m ekstra stålwire til den wire der er 
for kort på det nye spil. Mht. kunststofwire beslutter vi, at vi påbegynder en proces som skal 
skaffe os kunststofwire på det nye spil.     

• Understel på Dimona 
Fra dags dato har Dimonaen understel kun 20 timer tilbage, og vi skal derfor have anskaffet et 
nyt. Nils De Vos har kontaktet værkstedet i Herning og får en pris på et understel der har gået 
100 timer (ud af 3000 mulige). Nils igangsætter købet af disse.  

• UL - hvad gør vi? 
Formanden undersøger ved instruktørende hvordan stemningen er til at lave en forholdsvis 
kortsigtet handlingsplan, mht. hvad vi gør med UL i Aviator.   

 
6. Flyvning 
Vi flyver som bare pokker 
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7. Bygninger 

• Gulv i Hangar og udvidelse af værksted 
Nils De Vos undersøger, hvad bekostningerne kan reduceres til. Gulvet har ønsker 
kommunen at reparere med asfalt.   

 
8. Ansøgninger 
IAB  
 
9. Medlemmer 

• Nye medlemmer til godkendelse: 
#547, Søren Wistisen, Indmeldt Aktiv 3 - ok 
#544, Hamid Farah Bakhsh, Nyt Aktiv 3 medlem - ok 
#683, Jesper Nielsen, Nyt Aktiv 1 medlem - ok 

 
10. Instruktørerne 
IAB 
 
11. PR 

• Annonceringer 
Vi køre på med fuld tryk på at få formidlet vores budskab om flyvning ud i presse, Facebook 
og på andre sociale medier.  
 

12. Arrangementer 
• Veterantræf den 11. juni 

Der er kommet en indbydelse ud og vi afventer yderligere information når vi kommer 
tættere på den givende dato. De er tilmelding til spisning om aftenen, og vi skal have spredt 
budskabet om dette.  

• Sommerlejr 2016 - indbydelse og planlægning 
DSVU skal have udsendt en indbydelse til de andre svæveflyveklubber i DK – NDV sender 
den tidligere anvendte indbydelse til dem, som de kan gå videre med. Vi skal desuden også 
have fundet en instruktør. Vi høre Lars Hestehave om han skulle have lyst til at være 
Stand-in instruktør for Niels Jørgensen.  
 

13. Offentlige myndigheder 
IAB  
 
14. Næste møde(r) 
14-06-2016 
16-08-2016 
 
15. Evt. 

• Radiokursus  
NDV har haft kontakt til Bjarne Jakobsen, og han har indvilliget i at startet et radiokursus. 
Da der desværre ikke har været andet end 1 tilmelding har vi valgt at aflyse dette.  

• Arbejdsskade  
NDV har været udsat for en arbejdsskade, under tilsyn på Dimonaen. Vi vil kontakte 
forsikringen mht. erstatning – da brillerne også er blevet beskadiget er det meget aktuelt at 
få kompensation for dette.   


