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1. Kommentarer til dagsorden 
IAB 
 
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 
Udført 
 
3. Formanden 

 Episode med Bjørn og Henrik. 
Vi meddeler Henrik at flyvechefen tager/har taget en snak med Bjørn. Ydermere vil vi bede 
flyvechefen om at opstille de klare regler der er gældende, indenfor brug af flyvepladsradion, 
således at der ikke skal kastes tvivl fra nogen medlemmer fremover.   

 

 Opdatering af bestyrelse, ansvarsområder m.m 
Da Peter Ingemann ikke længere er Aktiv medlem, kan han ikke længere agere suppleant, 
dermed er han slettet. Lars Hestehave og Christian M. Nielsen er tuttebestyrer. Jordmateriellet 
er Jesper Mølbak ansvarlig for. Veje og områdechef bliver slettet, da vi mener at det er 
kommunen der er ansvarlig for dette. Poul Guldbæk står på nuværende tidspunkt som 
næstformand, denne har Christian M. Nielsen valgt at overtage. Flyvningen tager Formanden 
sig af.      

 

 Åbent Hus / Fly-In 20/8 – evaluering 
Dette åbenhus var ikke af prangende succes, da vejret var af meget dårlige forhold. Vi prøver 
igen næste år, og håber på bedre vejr. Til gengæld var Fly-in i Blokhus en succes. Derfor vil vi 
gerne deltage i et sådan arrangement næste år.  

 
 Opdatering af AVIATOR kalenderen 

?? 
 

 DSvU Perspektivplan 
Formanden udtaler at den er meget relevant at læse.  

 

 "SMS service"  
 
John Jensen, Daniel Phillips og Henrik Holm er gået igang med at lave en SMS service hvor man 
sender en SMS til et fælles nummer, som videresendes til de der har tilmeldt sig. Formanden 
kontakter John for at høre, hvad status er på projektet.  

  
Reklamer på vore trailere?  
Gorm har kontakt til Hjallerup Maskinforretning (som Aars Maskinforretning er en del af), de 
kunne være interesseret i en aftale hvor de får reklame hos os til gengæld for rabat på indkøb. 
Vi beslutter at det på nuværende tidspunkt ikke er relevant for vores klub, og lader derfor 
tilbuddet ligge.  

 
4. Økonomi 

 SWIPP 
Klubben har nu fået etableret SWIPP, og det har indtil videre været flittigt brugt.  
 
 



AVIATOR              Forhandlingsprotokol (Referat) Dokument nr. 203 

Aalborg svæveflyveklub 

 
Bestyrelsesmøde 
Tid: Tirsdag d. 06. Sep. 2016 kl. 19:00 
Sted: Aviator Klubhuset EKVH 

Side 2 af 3 

 

 

 Forsikringer 
Formanden har efterspurgt en oversigt over, hvilke forsikringer vi har i klubben. Mogens Har 
lagt en oversigt op i forummet.  

 
5. Materiel jord/fly 

 Fly i trailer istedet for hangar (hvilke?) 
Vi vedtager at Acro’en, én Ls-4 og Ls-6’eren, skal sættes i vogn efter endt flyvedag.  

 
 Flyflådestrategi - status fra udvalg 

Efter et langt møde, er udvalget kommet frem til at det formegentligt vil gavne sig bedst med 
et UL-fly på klubbasis. Udvalget vil undersøge videre på et senere møde.  

 
 Indkøb af ny faldskærm (Efter tilskud på 10.000 kr fra Nordea Fonden :-) ) 

Nils De Vos har undersøgt priser på faldskærme hos forskellige leverandører, og er faldet over 
et tilbud, hvor vi kan få udskiftet ”indmaden” i faldskærmen til 6.500kr. NDV vil købe en ny 
skærm, efter at han har gennemgået klubbens skærme i den nærmeste fremtid.  
 

 Ny gulv i hangaren - status? 
NDV har snakket med Jørgen Christensen og har fået et nyt tilbud på et epoxygulv, i hangaren. 
Vi siger ja tak, til tilbuddet og prøver ydermere at presse kommunen til at få lavet yderligere 
forbedringer på hangaren.   

 

 AMAs hangar - hvordan kommer vi videre? 
Vi har købt Anders Møller Andersen’s hangar for 70.000kr. Vi overtager alt hvad der hedder 
husleje og lign. Vi skal have en Tømrer (Teddy Rønaa) til at tage et kig på hvad der skal laves 
inden i hangaren for at for til isoleret tilpasvist. Vi forskellige i bestyrelsen undersøgere 
forskellige tilbud til materiale til gulv.   
 

 

 
6. Flyvning 
IAB 
 
7. Bygninger 

 Udskiftning af nøgler til bygninger 
Vi har ikke flere nøgler til udlevering. Vi vil gerne udskifte alle låsene således at de passer, 
til vores nuværende nøgler. Vi undersøger en pris på at få udskiftet alle låse, således at vi 
har én nøgle til vores faciliteter.  
 

 Telefon i klubhus? 
Vi opsiger vores fastnet, da vi kun ser det som en udgift. 

  
 
8. Ansøgninger 
IAB 
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9. Medlemmer 

 Indskud  
Vi vælger at sige at vi siger ja til, at tilbagekommende medlemmer skal betale indskud 
yderligere er op til bestyrelsen. Altså et kræver passivt medlemskab at bibeholde sit 
klubindskud.  

 
10. Instruktørerne 

IAB 
 
11. PR 

 
 Præsentations video af klubben/sporten 

Vi spørger Jørgen Skov Larsen, som tildagligt beskæftiger sig i medierverdenen, om han har lyst 
til at lave en sådan film.  
 

 

 "Du Glemmer Det Aldrig" - opfølgning på aftale - skal vi "reklamere" for det på 
aviator.dk? 
Vi har et arrangement d. 17 i denne måned (September), og indtil videre er der 3 tilmeldt.  

 

12. Arrangementer 

 Afslutningsfest d. 29-10-2019 
Formanden kontakter dem der normalt står for festligheder i Aviator, for at hører om de vil 
være tovholdere til afslutningsfesten i 2016.  

 
13. Offentlige myndigheder 
IAB  
 
14. Næste møde(r) 
 
d. 05-10-2016 
d. 08-11-2016 
 
15. Evt. 

 Næste møde: Husk wire 
Facebook reklame (hvad gør vi?) – Henrik Holm Kristensen??  

.  
 
 

 

 


