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1. Kommentarer til dagsorden 

• IAB 
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder. 

• Der mangler nu kun få referater til underskrift 
3. Formanden 

• Juniorlejr, 2020.  
Emnet tages op på den kommende generalforsamling  
• Opdatering af hjemmeside 
Henrik Holm skal tilføjes, som materielkontrollant.  
Der skal laves en gennemgang af de forskellige betegnelse på hjemmesiden.  
 

4. Økonomi 
• Gennemgang af 2018 regnskab  
Bestyrelsen har godkendt regnskabet til revision 
• Gennemgang af 2019 budget 
Budgettet er klar til præsentation på generalforsamlingen 
• Takstbladet 2019 
Takstblad blev opdateret med forslag til nye kontingenter og tachopriser 
• System til afregning af tachopris på FES 
Det er stadig under afklaring, hvorvidt forbruget logges elektronisk.  

 
5. Materiel jord/fly 

• Status på vintervedligehold 
Vi følger næsten planen, der er et par små afvigelser UT mangler stumper, der skal bestilles i 
Polen. Der er lidt udfordringer med TXA, det forventes ikke at den bliver klar til sæsonstart. 
• Status på Instrumentpolitik 
Udvalget har lavet et udkast til en strategi, der omhandler navigation, kommunikation og 
flyveinstrumenter. Planen blev gennemgået, hvilket gav anledning til et par opklarende 
spørgsmål. Det er en ambitiøs plan der giver udfordringer til økonomien.    
• Sikring af de trailere der står ude 

Zylle har tilbudt, at hjælpe med at lave nedstøbte pæle med trailerkugler. Så vores trailere bliver 
beskyttet mod tyveri og blæsevejr. 

• Status på det gamle spil 
Punktet fortsætter. Spillet skal gøres klar 

• Status for salg af Acro 
Den er sat til salg på en amerikansk hjemmeside Wings and wheels. Annoncen sættes på 
segelflug.de igen. Den nye pris er 62000€  

• GPS Tracker i flyene  
Punktet fortsætter. Der er ikke blevet arbejdet på sagen siden sidste møde. 

• Status på køb af faldskærme 
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Vi er i gang med at bestille. Det forventes at der leveres 4 skærme inden sæsonstart. 
• Afregning af fejl efter salg af LS10 

Klubben har ved salg forpligtet sig til at betale for reparation af LX navigation. Det er efterfølgende 
vist sig, at der har været småfejl på motoren, hvor køber lægger op til at vi betaler halvdelen. Vi vil 
tilbyde, at betatale en tredjedel af motorreparationen.  

 
6. Flyvning 

• Briefingtavle 
Lars Brodersen har lavet et udkast til en briefingtavle 2019. Tavlen blev gennemgået, med en 
kommentar om flyvepladsjournalen skal anføres, som en del af dagens gøremål. 
 
7. Bygninger 

• IAB 
 
8. Ansøgninger 

• Lån af Arcus og FES til NG 29 -31/5.  
Ansøgningerne godkendes 
 
9. Medlemmer 

• Et nyt medlem 
• En udmelding  
• En melder sig passiv 

 
10. Instruktørerne 

• IAB 
 
11. PR 

• Facebook opdateringer 
Minik har tilbudt at være medredaktør på FB siden 
 
12. Arrangementer 
27/2 Medlemsmøde. Lars B fortæller om klubtræning 

 
13. Offentlige myndigheder 

•  IAB 
 
14. Næste møde(r)  
11 marts 
8 april 
 
15. Evt. 
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Ingen indlæg 


