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Afbud : ingen 
 
1. Kommentarer til dagsorden 
IAB  
 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 
Udført 

 
3. Formanden 

-Sjakbajs for vintervedligehold af jordmateriel? 
Erik Nørskov og Gorm Ørsted Johansen, har delvist indvilliget i at være ansvarlige for 
vintervedligehold og jordmateriel. NDV tager en snak med begge parter og høre nærmere.  
 
-Referater 
Vi beslutter at vi efter endt møde sender referaterne ind på bestyrelsesforum således at de 
er tilgængelige for alle bestyrelsesmedlemmer, således at vi har en uges tid til at rette til. 
 
-Flyflådestrategi 
Vores andet flyflådestrategiudvalg er midlertidig sat på standby, det har fået JBK og NDV 
til at sætte spørgsmålstegn ved om vi har lyst til at skifte noget ud. Vi holder et 
Strategimøde d. 8. Januar, hvor vi diskutere fremtiden. 
 
4. Økonomi 
 
-Torben Solberg: Kan jeg få godtgjort kørselsudgifter i 2016 mht transport af LS4 til 
Danglide og retur? 
Vi vælger at tilføje til takstregulativet at vi fremover godtgør kørselsudgifter såfremt at 
strækningen er over en samlet distance på 200km, forud for en aftale af bestyrelsen. 
Forslag til formulering: ”Der ydes kørselsgodtgørelse på kr. 1,- per km for ærinder kørt for 
klubben. Den samlede distance skal være over 200 km for, at der kan ydes 
kørselsgodtgørelse. Kørselsgodtgørelse skal være aftalt på forhånd med et medlem af 
bestyrelsen.” 
– og vi sagde OK til Torben (på disse betingelser)? 
 
Dimona omkostninger i 2017 
Der kommer yderligere omkostninger på Dimonaen i 2017, vedrørende brændstofpumper 
og propel. Vi tager allerede nu højde for dette, og fortæller medlemmerne en forventet 
dato, hvorved den er væk fra pladsen.    
 
Deltagerpris ved S-teori 2016-2017 
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Dette års deltagerpris ved S-teori, for deltagere der ikke er medlemmer af AVIATOR, bliver 
1000kr. 
 
5. Materiel jord/fly 
-Ang. kasserede faldskærme. 

Side 2 af 4 
Mogens har fundet et sted der sælger gamle faldskærme. Vi vil undersøge om vi kan  
komme af med de gamle skærme, gennem dette.  
 
-Ka6  
Tzylle har hørt at nogle af Dk’s KA6’ere, ejes af DASK, og flyves af entusiaster i klubber. Vi 
ser dette som en mulig for at komme af med flyet og derved spare mest muligt på den. 
Hvis DASK vil betale for omregistreringen, vil vi overlade den kvit og frit. Mogens tager 
kontakt til Tzylle 
 
6. Flyvning 
-Condor 

Der vil blive annonceret med Aviator Condor Cup 2016-2017, på chatten fremover. 

Ydermere vil Michael, senere, oprette en begivenhed med flyvning fra Klubhuset 

angående Aviator Condor Cup 2016-2017. 

 
7. Bygninger 
-Gammelt værksted 

DER ER IKKE NOGET GAMMELT VÆRKSTED - Vi vil have indvielse af det nye værksted 

d. 17. dec. Kl. 14:00, med pølser og tilbehør.  

-Nøgler 

Vi skal have nye nøgler i alle bygninger tilhørende Aviator. Vi har fået de nye nøgler. Folk 

skal i den nærmeste fremtid opsøge Christian M. Nielsen for at få udleveret en ny, 

passende til de nye låse.  

Reglerne for udlevering af de nye nøgler er som følger:  

Man henvender sig til tutten, hvor nye medlemmer betaler 500kr i depositum og får 

derefter udleveret en nøgle. MEN der skal være grundlag for udlevering af nøglen. 

Gamle medlemmer får blot erstattet deres nøgle med en af de nye, da de tidligere har Side 
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betalt depositum. 

 
8. Ansøgninger 

IAB 

 

9. Medlemmer 
IAB 

 
10. Instruktørerne 

IAB 

 

11. PR 
-Hvad ønsker vi vores PR udvalg arbejder med? 
 
Forslag: 
Tekst til hjemmesiden: synliggørelse af s-teori 
Facebook – Annoncering af ”Flyveklub” ikke svæveflyveklub. -Gratis annoncering.  
Medarrangør af Åbent Hus o.lign. 
Foldere, vi skal have udarbejdet nogle foldere som vi fremover kan bruge i form af 
annoncering af klubben.  
Kontakt til skoler, med hensyn til foredrag.  
 
PR-udvalgets medlemmer er i øjeblikket: 

Michael Rønaa – Formand 

Daniel Philipsen 

Jens Bonderup Kjeldsen 

 

12. Arrangementer 
Værkstedsindvielse d. 17. Dec. Kl. 14:00  

  

13. Offentlige myndigheder 
Flyvepladsmøde d. 22. Dec. 2016. JBK og NDV deltager.  
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14. Næste møde(r) 
D. 10-01-2017  
D. 07-02-2017  

 

15. Evt. 
 
Frister for udlægning af de forskellige dokumenter i forbindelse med 
generalforsamling.  
Finde i vedtægterne 


