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Afbud : Michael 

 

1. Kommentarer til dagsorden 

IAB 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

Udsat til næste møde 

3. Formanden 

Veterandagen 

Det var en succes, med besøg af mange tidligere medlemmer i løbet af dagen, ca. 50 til spisning 

om aftenen. 

Erfaringer: 

• Der skal laves en ”startliste” (folk skriver sig selv på listen efterhånden som de dukker op) – 
listen skal følges kronologisk! 

• Bedre styr på hvem der får flyslæb (og dermed skal betale for det) 
• Vi skal sikre os at der er folk nok på pladsen til at hjælpe med gæstestarter m.m. 
 
Flyflådestrategi (herunder UL) - hvordan får vi taget hul på opgaven? 

Vi har Indtil nu set på forskellige strategier, et forslag har været at vi over nogle år skiftede stort set 

alle fly. 

Skal vi i stedet gå efter at spare penge ved at ”vedligeholde” ASK og Duo, og i stedet satse på 

at ”opgradere” de fly som vi tror vil tiltrække/fastholde medlemmer, det kunne f.eks være et FES fly 

i LS4/LS6 klassen? 

 

UL? 

Det tidligere nedsatte UL-udvalg kom frem til forslag til fly, men fik aldrig fundet løsninger på 

hvordan organisering af vedligehold, skoling osv. skulle håndteres. Flere har foreslået at vi i stedet 

bør satse på endnu en TMG, f.eks. en Dimona med fast propel? 
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Bestyrelsen besluttede at nedsætte et Flyflådestrategiudvalg som skal komme med en handleplan 

til bestyrelsen senest den 1. februar 2017 

Forslag til sammensætning: 

Nils de Vos (formand) 

Jesper Mølbak 

Thomas Nymark Nielsen 

Jens Bonderup Kjeldsen  

 

JBK checker med Jesper og Thomas. 

 

Materielkursus 2016?  

NdV spørger Hans Erik Tjelum og Mikael K. Andersen 

 

Stefan Pielmeier’s forespørgsel angående skolingsugen  

Fru Pielmeier: Prøvemedlemsskab 3 (950 kr/10 starter) (Ikke brugte ture kan refunderes 

Johannes: 10 turs kort/alm indmeldelse  

 

4. Økonomi 

Mogens bemærkninger fra mailen omkring penge på kontoen. 

Fejl i takstblad ang. udeblivelse fra spilvagt? 

Ja – bliver fjernet 

5. Materiel jord/fly 

Der er tilsyneladende stadig nogle uklarheder omkring tankning af vore dieselkøretøjer. 

DE MÅ IKKE TANKES FRA OIEFYRSTANKEN!!!!!! Det har tidligere kostet os over 15.000 kr pga.  
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spildt olie, som gjorde at der måtter fjernes jord/udtages prøver til annalyser, DET MÅ IKKE SKE 

IGEN!! 

De skal tankes fra de Jerrycans der er indkøbt til formålet! 

Vi flytter Jerrycans over i benzinskuret, og Christian laver skilte. 

6. Flyvning 

Går godt  

 

7. Bygninger 

Legeplads: Klatrestativ, fodboldmål, andet??? 

Michael har købt bjælker og er i gang med at samle/renovere et klatrestativ, med klatrevæg, 

forskellige gynger, net og brandmandsstang. 

 For at fremme de sociale liv på pladsen bør vi sørge for nogle rammer for børnene. Bestyrelsen 

besluttede at vi opbygger et legeområde på græsplænen øst for klubhuset fremover. 

8. Ansøgninger 

Ingen 

9. Medlemmer 

Nye medlemmer: 

#685, Kenneth Vittrup Pedersen, Nyt Aktiv 1 medlem 

#45, Flemming Dyrman 

#683, Jesper Nielsen 

#544, Hamid Farah Bakhsh (TMG) 

#547, Søren Wistisen 

#682, Steen G. Bech (TMG) 

Alle godkendt 
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10. Instruktørerne 

IAB 

11. PR 

Facebook annoncering 

Christian checker op på hvad omkostningen er for at køre en Facebookkampagne 

Vi satser på at gøre en indsats til foråret 2017 

Vi forventer DSvU laver reklame for Nordisk Svæveflyvedag den 20. august hvor vi har Fly-In 

Skiltereklame på flytrailer 

Som supplement til beachflagene er planen at sætte logo + AVIATOR på siden af en flytrailer som 

kan sættes ud til vejen ved Åbent Hus dage, Christian undersøger prisen. 

12. Arrangementer 

Skolingsugen – status (Skriv lidt om hvad der sker) –”Sommerlejr” + tekst på hjemmesiden 

Sommerfest (Tovholdere?) JBK kontakter Thomas og Ole 

Luftsportens Dag 2017 (11. juni 2017) 

13. Offentlige myndigheder 

Tove Olsen fra Aalborg Kommune har rykket for regnskab 2015 (som er indsendt tidligere), 

Mogens har scannet det og sendt det igen. 

14. Næste møde(r) 

15. Evt. 

 

 


