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Afbud: Ingen 
 
1. Kommentarer til dagsorden 

• IAB 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder 

• IAB 

3. Formanden 

• Forespørgsel fra Henrik Weper ang. delsalg af Acro 

o Bestyrelsen undersøger mulighederne for, om der er andre i klubben, der er 

interesserede i at købe en anpart. 

• Skift af radio i LS4 til 8,33 kHz. 

o Der købes en håndholdt radio som midlertidig løsning i Tyskland. 

• 6000 timers eftersyn på ASK21 

o Der indhentes priser før en beslutning tages. 

4. Økonomi 

Vi har nået 388.202 i indtægter, hvilket er 41% af budgettet. 
Vi har nået 265.376 i udgifter, hvilket er 39% af budgettet. 
Der er p.t. et resultat på 122.825 før renter og afskrivning. 
Vores kassekredit står p.t. på 228.728,48 disponibelt beløb er 100.000,- 
Vores foreningskonto står p.t. på 20.398,09. 

 
• Der er ingen kommentarer til økonomi. 

5. Materiel jord/fly 

• Transport af Puchacz til Polen 

o Puchacz bliver gjort klar til transport og sendt med DSV til Polen. 

• Kontrol af registreringsattester på flytrailere 
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o Trailerne undersøges og Jens tager kontakt til motorkontoret. 

• Telefon med hotspot er forsvundet fra værkstedet. Minik ser om han har en router 

derhjemme, som klubben kan få. Mogens bestiller nyt simkort. 

6. Flyvning 

• IAB 

7. Bygninger 

• Status på tilladelse til at bygge nye hytter 

o Der kommer nyt fra kommunen ved næste brugermøde 20/6/2019. 

8. Ansøgninger 

• Ændring af proceduren for ansøgning om lån af fly 

o Man bliver forhåndsgodkendt på flyvetype, som gælder året ud. Derefter skal 

der kun ansøges om de enkelte datoer og instruktørudvalget, skal derfor ikke 

godkende det hver gang. 

9. Medlemmer 

• Ændring af takstregulativ iflg. Ændringer hos DSVU 

o Mogens korrigerer takstregulativet jævnfør ændringerne hos DSVU. 

• Godkendelse af nye medlemmer: 

o #19, Bent Kirkegaard, Nyt Ikke-flyvende medlem 

o #711, Simon Hald Jakobsen, Nyt Aktiv 1 Junior medlem 

o Bestyrelses byder begge velkommen i klubben. 

10. Instruktørerne 

• Status på mentorordning 
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o Der er blevet delt mentorer ud til eleverne. Mangler på de nye S-piloter. 

• Børneattester 

o JBK undersøger procedurerne og aftaler videre med Mogens. 

11. PR 

• IAB 

12. Arrangementer 

• Midtjysk/Nordjysk DIKO 

o Der foreslås 31/8 – 1/9 som dato for DIKO med 30/8 som træningsdag dertil. 

o Der afholdes flyveweekend med Fyns Svæveflyveklub weekenden 23/8 – 

25/8. 

o Priser fastsættes til: 100kr for overnatning i alt, 50kr per spilstart og 200kr per 

flyslæb til 500m. 

o Reservation/lodtrækning af fly for klubbens medlemmer 

13. Offentlige myndigheder 

• IAB 

14. Næste møde(r) 

• Bestyrelsesmøde i september fastsættes til 16/9/2019. 

15. Evt. 

• Lørdag 15/5 indbydes medlemmerne til oprydning i flyværksted. 

• Daniel opsætter aktionsliste i Google Drive for overblik på opgaver i bestyrelsen. 

• Potentielle købere af det gamle spil 

o Spillet kører. Bestyrelsen forespørger Henrik Holm om han vil sætte spillet til 
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salg. 

• Udskiftning af låse på Discus CS trailer. Minik bestiller nye hjem. Minik og Daniel 

tjekker resten af trailerne. 

• Rettelser af indhold på hjemmesiden sendes til Lars Brodersen. 

• Klubpokaler for bedrifter 

o Bestyrelsen undersøger hvilke pokaler der er i hænde inden næste møde. 


