
Referat af bestyrelsesmøde d. 4/9-2016 

 

Deltagende: Ove, Thomas, Otto og Jonas 

 

Arbejdsdag og medlemsmøde:  

 

Maling af vinduer på stuehus. Skal det være på en fælles arbejdsdag eller konkret aftalte 

dage?  

Lift er nødvendig til de øverste vinduer.  

Andreas har kontaktet Kim laver bundstykker til vinduerne, kim ser på disse rep og laver en 

overslagspris. 

Arbejdsdagen er primært til vinduesmaling.  

Rengøring og oprydning indenfor er også nødvendigt.  

Vi vil nødigt ødelægge en god flyvedag pga. en arbejdsdag så det skal ikke være på 

bekostning af en sådan dag.  

 

Medlemsmøde i nær fremtid.  

Thomas har meddelt at han ikke vil genvælges til næste års generalforsamling pga. 

manglende tid. 

Formandsskifte skal forberedes så folk kan godt lægge hovederne i blød.  

Derudover vil vi foreslå at der sammensættes et forretningsudvalg som kan hjælpe 

bestyrelsen med de forskellige opgaver, således at man har navne på de forskellige opgaver 

i et sådant udvalg.  

Så, ved en kommende formand også hvem han skal han rette henvendelse til i forbindelse 

med arbejdsopgaver.  

Det kan virke lidt uoverskueligt for en ny formands kandidat, med de opgaver, de senere 

formænd efterhånden har påtaget sig.  

Men sådan en kan altså godt aflastes af de rette personer.  

Klubben vil have godt af at have en almindelig bestyrelse og et separat forretningsudvalg.  

Vi skal i det hele taget være bedre til at trække på hinanden i stedet for at lade en masse 

ting være op til enkelte personer.  

 

Inden medlemsmøde skal vi have en samlet statistik over vores fly.  

Thomas vil stille forslag til klubbens ordinære generalforsamling om vi skal beholde vores 

Stemme S10 eller ej. Den flyver så lidt at den dårligt kan flyve sin egen forsikring hjem.  

Thomas laver en statusopgørelse inden til medlemsmødet. 

Dimona: 153 timer til udgangen af juli 

Stemme: 28,48 timer til udgangen af juli 

 

Stemme har i mærker tjent: 15310 Kr. 

Dimona har i mærker tjent: 56700 Kr.  



SF25E har tjent 12000 kr inklusiv medregnet elev perioder, men den repræsenterer ikke den 

samme værdi og ej heller den samme mængde vedligehold.  

Vi vil nok påpege at det er fordi den bliver benyttet for lidt frem for at drage alt for meget 

økonomi ind i det. 

 

Alle tal er baseret på mærkesalg. 

 

Dato for medlemsmøde og nogle forslag til samtaleemner 

 

Lørdag d. 24/9 klokken 14. (Eventuelt med mulighed for grill efterfølgende). 2-3 timer regner 

vi med. Hvis vi laver en tilmelding kan vi arrangere indkøb og få os en hyggelig aften.  

Thomas laver indkaldelse til mødet med lidt info om grill sammenkomst med ledsager. 

 

Tilbud på græsslåning 

Otto har modtaget tilbud på extern græsslåning af banen og øvrigt græs som tidligere aftalt. 

Det tog 3 timer. 550 kr pr time.  

Det billigste er dog, hvis vores egen var mulig at holde kørende uden alt for mange nedbrud.  

 

Vinterarbejde 

Turnus skal laves inden vi pludselig står i den periode hvor arbejdet skal udføres.  

 

Fest 

Den 5. november foreslås i år. Den anden weekend er tit et problem for nogle så vi forsøger 

os med den første weekend i år. (Såfremt festudvalget er enig og er villig til at arrangere 

igen i år). 

  

    

 

 

Jonas Riis Sørensen 


