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Møde Bestyrelsesmøde 

Dato 08.01.2018 

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

Fraværende Lennart Frederiksen 

Punkt Noter Beslutninger / Aktioner 

Forberedelse af 
generalforsamling 

  

Bestyrelsens 
beretning 

 Erik udarbejder et udkast. 

Årsregnskab for 
2017 

Niels fremlagde et udkast til årsregnskab for 2017. 
Årsregnskabet bærer præg af en dårlig sommer og af 
udmeldelser i starten af sæsonen. På den anden side er 
det lykkedes at spare på omkostningerne. 

Niels foretager enkelte rettelser og 
rykker de medlemmer, som er i 
restance. Endvidere gennemgår Niels 
årsregnskabet med klubbens revisorer. 

Planer for 2018, 
incl. budget og 
erstatning for 
DG300 

Visioner og planer for 2018 blev drøftet. DG300 blev 
solgt i december. Klubbens behov for et fly til erstatning 
af DG300 blev drøftet. 

Erik beskriver planerne for 2018 i 
udkast til beretning. Klubbens behov 
bør nærmere overvejes, inden 
klubben køber det fly, som skal 
erstatte DG300. Forslag om udskydelse 
af købet skal fremlægges for 
generalforsamlingen til godkendelse. 
Kurt skriver et udkast til forslaget. 
Niels udarbejder udkast til budget for 
2018.  

Indskud, 
kontingenter 
selvrisiko og andre 
takster 

 Bestyrelsen foreslår, at taksterne 
videreføres uændret i 2018.  

Bestyrelsens 
sammensætning 

 Erik kontakter emner til bestyrelsen. 

Masterplan Erik beskrev de opnåede resultater i forhold til den 
tidligere godkendte masterplan. De fleste planer er 
gennemført. Bestyrelsen drøftede en ajourføring af 
masterplanen. 

Erik udarbejder videre med 
masterplanen. 

Dato, dirigent og 
indkaldelse 

 Generalforsamlingen afholdes den 10. 
marts kl 10. Niels kontakter dirigenten. 
Kurt skriver indkaldelsen. 

Øvrige emner   

Vinterklargøring  Thomas Leander koordinerer årets 
vinterklargøring. 

Sommerlejr  Sommerlejr afholdes i uge 30. 
Bestyrelsen efterlyser et medlem, som 
vil stå for sommerlejren. 

Diverse Forskellige emner blev drøftet. Ingen. 
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