
Bestyrelsesmøde 19/2 2017 

 

Benzin og olietanke skiftes. Skal skiftes i 2018. 

Hvor træls det end er at blive ved med at nævne så HUSK at få navn på faktura når i 

indkøber. Bogholderen og kassereren siger at problemet stadig er eksisterende. 

Dsvu.net = Poul og Andreas. 

 

Onsdag d. 15/3 2017. kl. 1530, Thisted forsikring dukker op. 

 

Vi holder bestyrelsesmøde denne dag kl. 16.30, da vi i den anledning kan få vores 

udviklingskonsulent med. 

 

Jens Chr. beder vi om at undersøge lån. Vi i bestyrelsen kunne godt tænke os at undersøge 

hvad der vil ske ved at lægge lån om til 30-årig fastforrentet. Det burde nedsætte vores høje 

gebyrer. 

Jens Chr. er også i gang med at lægge fremtidsprognoser med forskellige indlagte 

scenarier. Ikke mindst med vores likviditetsbudget årene frem. 

 

Vi talte på mødet videre om hverdagsflyvning og gerne i samarbejde med skibonitterne. De 

flinke folk i Skive Svæveflyveklub tilbød os sidste år at flyve i deres fly til vores egen takst. 

Det vil sige 40 kr. pr. spilstart og flyvetid som vi kender det. Vi vil gerne at de kan det samme 

hos os så vi kan skabe aktivitet hos hinanden. Hvordan vi griber det an arbejdes der på. Men 

det skal lykkes. Vi antager at vi går i gang med hverdagsflyvning i maj måned og det vil så 

falde om tirsdagen på Mors og om onsdagen i Skive. Jeg går selv videre med ideerne til 

Skive Svæveflyveklub.  

 

Kim Kortegaard fortalte os at Blidstrup Efterskole (På Mors) er interesseret i at tilbyde 

Svæveflyvning som valgfag. Det vil i så fald være fra august, og da det skal være en 

hverdag, må det blive tirsdag aften. Det giver os august og september at tilbyde dem, da 

mørket pludseligt kommer hurtigt derefter. Der er tale om ren svæveflyvning. Vi forestiller os 

en pris på 1500 kr. pr elev. Det begrunder vi med at gymnasiet betaler 3000 kr. pr. elev på 

TMG. Denne gang er det svæveflyvning. Kim K går videre med forslaget til efterskolen.  

 

Poul Bak har efterfølgende hørt at en kommende elev som skal starte på Naturvidenskabelig 

linje på Morsø Gymnasium, er blevet tilbudt at komme med på et hold, som har 

svæveflyvning med på deres skema, inkl. flyvning på TMG. Sagt på en anden måde: Vi 

forventer at få gymnasieelever i august som vi plejer og aftalen med gymnasiet fortsætter 

uændret. 

 

 

 

Jonas Riis Sørensen 

 

 

 


