
NytårsNews 2023 

 

Vi har taget hul på 2023, og her er lidt nyt fra bestyrelsen. 

 

Vi håber I er kommet godt ind det nye år, vi ser frem til en forrygende flyvesæson i 2023. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

AVIATOR kalenderen for sæsonen 2023 

(som den ser ud lige nu, opdateres løbende på www.aviator.dk!) 

 

Vi håber nedenstående kan gennemføres! 

 

● Nytårskur/medlemsmøde: lørdag 21. januar 2023 kl. 10:00 (AFLYST) men der er fest 

om aftenen :-) 

● Væddemålsfest: lørdag 4. marts 2023 kl. 18:00. 

● Teoriaften - klubhuset: onsdag 8. marts 2023 kl. 19:00 

● Standerhejsning - fællesspisning om aftenen: lørdag 11. marts 2023 kl. 09:00 

● Generalforsamling: fredag 17. marts 2023 kl. 18:00 

● Sommerlejr: 3. - 8. juli 2023 

● Sommerfest: Lørdag 8. juli 2023 kl. 

● Standerstrygning - fællesspisning om aftenen: lørdag 28. oktober 2023 

● Siderorsfest: lørdag 4. november 2023 kl. 18:00 

 

Nytårskur 2023 
 

Vi mødes kl. 10, og håber på en god snak om vores klub………Det var planen, men 

kombination af en hofteoperation, skiferie og planlægning af tur til Tyskland (fordelt på tre 

bestyrelsesmedlemmer!!), betyder at vi bliver nødt til at aflyse      

 

Men Festudvalget er fit for f(l)ight, så der er selvfølgelig fest om aftenen :-) 

 

http://www.aviator.dk/


 
 

Sommerlejr/Skolingslejr 2023 på EKVH 
 

Vi har i en del år haft vores Sommerlejr/Skolingsuge i uge 29, men iår falder det sammen 

med SunAir Cup. Og da vi ikke ønsker at lave en unfair konkurrence til det fine arrangement, 

så har vi besluttet at det i år bliver uge 27, dvs. fra mandag den 3/7 til lørdag  den 8/7 (evt. 

starte lørdag den 1/7?) 

Og Festudvalget er klar til Sommerfesten lørdag den 8/7 - mere følger      

 

Vintervedligehold 

 

Vi er godt i gang med vintervedligehold, som de tidligere år, opfordrer vi flyfadderne til at 

bruge chatten og/eller MinForening til at fortælle hvornår der arbejdes. 

 

Derved kan vi forhåbentlig undgå at medlemmer møder op lørdag eller søndag kl. 10 (hvor vi 

ifølge hjemmesiden har vintervedligehold) uden der er aktivitet. 



 

Den anden opfordring er til alle om at møde op til vintervedligehold! 

 

Husk at det jo ikke kun flyene der skal vedligeholdes, også vores jordmateriel, spil, 

golfvogne etc. skal gennemgås. Du skal ikke være nervøs selvom du ikke synes at du kan 

bidrage med noget, du skal nok blive hjulpet i gang :-) 

 

For at vi kan flyve om sommeren, så kræver det at vi alle hjælper hinanden med at få 

vedligeholdt flyene og materiel om vinteren!! 

 

Planen findes her: http://medlem.aviator.dk/8-alt-om-klubben/218-fly-vintervedligehold-2022-

2023 

 

Hvis du vil give en hånd med jordmateriellet, så kontakt Magnus Hald 

 

Endnu en gang, mød nu op her i vinter, så vi til foråret har materiel som virker :-) 

 

 

Flyudlån i 2023 

 

Som tidligere år har klubbens medlemmer mulighed for at låne et af klubbens fly med til 

konkurrencer, udlandsture osv. 

 

Se mere her: http://medlem.aviator.dk/8-alt-om-klubben/48-flyudlan hvor du også finder 

”Flyudlånsblanketten”. 

 

De ansøgninger der modtages (sendes til bestyrelsen og flyvechef) senest den 31/1-2023 vil 

blive prioriteret af bestyrelsen, ansøgninger der modtages senere vil blive behandlet 

individuelt, dvs. hvis to medlemmer søger om at låne det samme fly i samme periode, så er 

det ”først til mølle”. 

 

Prisen (“rådighedsgebyr”) for at låne et fly til brug andre steder end fra EKVH er fastsat i 

Takstregulativet (i 2022 var det 100 kr/dag, bliver sikkert det samme i 2023 (det fastsættes 

på generalforsamlingen)) 

 

Fly rådighedsgebyret bortfalder for Aktiv 1 Junior medlemmer, såfremt flyet udlånes til 

deltagelse i konkurrencer. Dette inkluderer kortere træningsperioder umiddelbart op til 

konkurrencen. Udlånet skal godkendes af bestyrelsen og instruktørudvalget. 

 

Se mere i vores Takstregulativ: 

http://medlem.aviator.dk/images/aviator/dokumenter/2022_takstregulativ.pdf 

 

 

 

Generalforsamling 2023 
 

Hermed indkaldes der til den årlige generalforsamling som afholdes FREDAG den 17. 
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marts 2023 kl. 18.00 i klubhuset på EKVH. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne §5: 

http://medlem.aviator.dk/images/aviator/dokumenter/vedtaegter_aviator_17marts2013.pdf 

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i 

hænde senest den 17. februar 2023 (4 uger før generalforsamlingen). 

 

Formandens beretning, det reviderede regnskab samt alle forslag, der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, fremlægges for medlemmerne på klubbens hjemmeside senest 8 dage 

før generalforsamlingen finder sted. 

 

AVIATOR på net og sociale medier 
 

 

AVIATOR chat 

 

Som altid, så lægges den nyeste info på AVIATOR chatten på http://forum.aviator.dk 

 

AVIATOR hjemmesiden 

 

http://medlem.aviator.dk/ 

 

AVIATOR på Facebook 

 

Vi er aktive to steder på Facebook, på vores “interne” gruppe som kun er for medlemmer 

(“AVIATOR medlemmer”) 

https://www.facebook.com/groups/22358146527/ 

 

Og vores “PR side” (“AVIATOR - Aalborg Svæveflyveklub”) 

https://www.facebook.com/AVIATORAalborgSvaeveflyveklub/ 

 

AVIATOR på Instagram 

 

www.instagram.com/aviatoraalborg/?hl=da 

Billeder der deles her, kommer også på vores Facebook PR side 

 

AVIATOR og MinForening 

 

Og til vores planlægning af alt muligt! bruger vi app’en “MinForening” - se mere på 

www.minforening.dk 
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