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Afbud: Ingen 
 
 
1. Kommentarer til dagsorden 
  
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 
Rettet 
 
3. Formanden 

• Radiokursus 
Indtil videre har der været to der gerne vil med på sådan et kursus. Formanden skriver igen 
på chatten, for at høre om der er yderligere tilslutning.  
 

• DGDA  
DGDA har indkaldt til et status/orienteringsmøde, hvor 3 medlemmer af bestyrelsen 
deltager. Vi vil gerne høre hvorvidt vi kan tilføje flyslæb som en mulighed.  

 
• Konkurrence 

Formanden har meldt klubben til en konkurrence om to billetter til sport16 et arrangement i 
Herning, som uddeles til 2 medlemmer som endnu er uvisse.  

 
4. Økonomi 

• AMAs hangar  
Mogens har overført de aftalte 70.000kr til betalingen af klubbens nye hangar.  

 
5. Materiel jord/fly 

• Acro haleror: Er det en forsikringsskade? 
Status er at vi mener, efter ekspertudsagn, at vi ikke ved hvordan skaden er sket. 
Dermed vanskeliggøre det skriftelsen til forsikringen. Vi tager en snak med vores 
forsikring, og høre hvad han kan tilbyde.  
 

• Nye faldskærme  
Der er blevet registreret hvilke skærme vi har, og hvilke fly de er i. Vi vil danne os et 
overblik over hvilke skræme vi vil beholde, og kassere resten.  

 
6. Flyvning 
IAB 
 
7. Bygninger 

• Nye låse?  
Vi skal have udskiftet alle låse således, at vi har den samme nogle til alt. Indtil videre drejer 
det sig om 5 låse og 5 hængelåse og 100 stk. nye nøgler, til en pris af 7000kr alt i alt. Vi 
siger ja tak! Ydermere vælger vi, FREMOVER, at opkræve 500kr i depositum som betales 
tilbage ved indlevering af nøglen igen. Depositum kører gennem tutten.  

 
 



AVIATOR              Forhandlingsprotokol (dagsorden) Dokument nr. 204 
Aalborg svæveflyveklub 

 
Bestyrelsesmøde 
Tid: Onsdag d. 5.Oktober 2016 kl. 19:00 
Sted: Aviator Klubhuset EKVH 

Side 2 af 3 
 

 
 

• AMA hangar  
Nils De Vos har lavet en fremgangsplan som vil blive lagt på chatten senere hen.  
 

• Dør i vognhangar 
Vi har en dør stående i vognhangaren som vi vil få Bo til at isætte i vognhangaren.  
 

• Nyt gulv i flyhangaren   
Arbejdet går fremad men bliver udskudt med en uge. 
 

 
8. Ansøgninger 
IAB 
 
9. Medlemmer 
IAB 
 
10. Instruktørerne 
IAB 
 
11. PR 

• Klubvideo 
CMN har snakket med Jørgen Skov Larsen om han ville lave en video til klubben, og det vil 
han desværre ikke. Men han har sagt at han hellere end gerne vil udlåne os noget ”prof” 
udstyr til at lave sådan en film. Ydermere vil han og være behjælpelig med redigeringen af 
sådan en film. Dette projekt vil blive forsøgt udført i 2017. 

 
12. Arrangementer 

• Fastlæggelse af arrangementer i 2017 
Nytårskur d. 14-01-2017 
Afflyvningsfest d. 29-10-2016  
Instrumentaften d. 14-02-2017  
Strækflyvningsaften d. 01-03-2017  
Generalforsamling d. 18-03-2017  
Klargøringsweekend d. 25 og 26-03-2017 
Standerhejsning med fest  d. 01-04-2017  
Sommerlejr og strækflyvningsuge i uge 31  
Sommerfest Lørdag i uge 31   
Åbent hus/ Luftsportens dag d. 11-06-2017   

 
 
13. Offentlige myndigheder 

• Vedligehold af flyhangar 
Vi skal have holdt kommunen op på at de har et vist ansvar for vedligehold af flyhangaren. 

 
14. Næste møde(r) 
08-11-2016 
06-12-2016  
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15. Evt. 
 

• Simulator  
Vi sætter et loft på 5000kr og håber at det rækker til en holdbar simulator.  


