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Møde Bestyrelsesmøde 

Dato 02.10.2017 

Tilstede Erik Leander, Niels Kongsbak, Asbjørn Drechsler (på FaceTime), Lennart Frederiksen, Helge 
Jensen og Kurt Villadsen 

Fraværende Ingen 

Punkt Noter Beslutninger / Aktioner 

Økonomi Niels havde ajourført og fremsendt bogføringen pr. 30. 
september 2017, som viste et mindre overskud før 
afskrivning end året før. Likviditeten er tilfredsstillende. 
Enkelte medlemmer er i restance, men generelt er 
medlemmerne gode til at betale forud. 
 

Niels følger op på enkelte restancer. 

Evaluering af 
sæson 2017 

Flyvevejret har været endnu dårligere end året før, og vi 
har manglet elever. Dette betyder, at vi har haft en 
betydelig tilbagegang i antal starter og timer. Men vi har 
de sidste par uger fået en del henvendelser fra 
interesserede, og vi forventer at etablere et teorihold 
sammen med Vestjylland. RC-afdelingen har haft 
fremgang i medlemsantallet og en god sæson. 

 

Evt. udskiftning af 
DG 300 

Asbjørn redegjorde for flyprojektgruppens forslag vedr. 
udskiftning af DG 300 til et mere velegnet overgangsfly. 

Det blev besluttet at sætte DG 300 til 
salg. Der vil blive indkaldt til en 
ekstraordinær generalforsamling til 
godkendelse af salget og til beslutning 
om rammerne for erhvervelse af et 
andet en-sædet svævefly. Asbjørn 
sørger for udarbejdelse af et referat 
fra flyprojektgruppens møde. 

Evt. udskiftning af 
havetraktor/plæ-
neklipper og 
ansøgning om 
tilskud 

RC-afdelingens havetraktor/plæneklipper trænger til 
udskiftning. Kurt har indsendt en ansøgning om tilskud 
hertil fra Vestforsynings Initiativpulje. 

Det blev besluttet at købe en 
havetraktor/plæneklipper under 
forudsætning af, at vi opnår tilskud, 
som vi har ansøgt. 

Medlems-
møde/klubaften 

 Det blev besluttet at arrangere 
medlemsmøder/klub-aftener i 
efteråret. 

Afslutningsfest  Holdes den 4. november. Erik 
udarbejder en invitation. 

Forsikringer Kurt har – som aftalt på sidste bestyrelsesmøde - 
skrevet til Beta Aviation og If og anmodet om en 
bekræftelse på, at forsikringerne vedr. EuroFOX’s 
dækker uanset evt. overvægt, medmindre der kan 
påvises en årsagssammenhæng mellem en eventuel 
skade og overvægten. Begge forsikringsselskaber har 
besvaret anmodningen, men svaret fra If er uklar. 
Kaskoforsikringen vedr. ASK 13 blev drøftet. 

Kurt kontakter If og anmoder om en 
klar bekræftelse.  
 
 
 
 
 
ASK 13 flyttes til Riskpoint, Niels 
sørger for dette.  

Vinterklargøring  Erik udarbejder en plan. 

Masterplan Masterplanen skal ajourføres, så den kan fremlægges på 
generalforsamlingen i 2018. 

Erik er tovholder og kan uddelegere 
arbejdet mest muligt. 

Diverse Vi vil igen i år leje hangarplads til campingvogne. Niels kontakter tidligere lejere og 
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Spillet er solgt men ikke afhentet. 
Lennart oplyste, at han - som følge af travlhed med bl.a. 
skoling i RC-afdelingen - vil foreslå Helge Jensen som RC-
afdelingens bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen 
i 2018, og at Helge derfor bør deltage i bestyrelses-
møderne fremover. Lennart forbliver medlem af 
bestyrelsen frem til generalforsamlingen. 

sætter opslag på Facebook. 
Erik kontakter køberen. 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen godkendte dette.  
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