
Referat bestyrelsesmøde 7 juni 2016  

Dagsorden:  

1. Thomas: Kloak i gården om mod Peder har skabt nogle problemer. Vandkvaliteten har været ringe. 

Dette har Poul Bak set nærmere på. Peder skal ringe straks han ser vand i gården. Lige nu er der 

lukket op så vandet kan løbe væk.  

2. Andreas: Malling af gavle. Et projekt. Hvordan sætter vi det i gang? Kældervinduerne ved at være 

trætte. Vi må hellere skabe en arbejdsdag / aften. Nye vinduer eller nye rammer? Det drejer sig om 

fire vinduer. Kim K mener der skal nye til. Anden tømrer mener det kan repareres. Hvordan sætter vi 

en arbejdsweekend i stand? Skal vi leje en teleskoplift? Hvad kræver en sådan for at køre den lovligt? 

Arbejdsweekend efter sommerferien og vi skal være ude i rigtig god tid så vi kan få så mange med 

som muligt. 27-28/8 - 2016 vedtaget. Vi laver en liste over hvad der skal laves 

3. Thomas: Udstationering af en TMG i vintersæsonen. Hvilken? Og naturligvis skal det gøres tidligt. 

Stemmen? Mange af Stemmepiloterne er bosat sydligt. Stemmen er desuden noget værre på den 

bløde bane på Mors. Noget at diskutere på et medlemsmøde. Vi anbefaler at det ingen udgift bliver 

for klubben men at det spredes ud på de medlemmer der flyver dernede.  

4. Thomas: Radiokursus: Samarbejde med Thisted er på tale. Hvis Eydun melder fra vil Thomas gerne 

tage over som primær VHF-lærer. Prøverne kunne evt. stadigvæk foretages i Herning hos Henning 

som det tidligere er blevet. Der kræves ingenting for at undervise. Det er blot prøven vi ikke selv må 

forestå så der er ingen problemer i at Thomas underviser.  

5. Ove: Næste sæson, teoriundervisning. Nye regler træder i kraft. Muligvis samarbejde med Thisted 

grundet de skal underlægges vores S-teori. Thomas tager kontakt til Per Horn. Lidt reklame for start 

af teori med en tyk understregning af at den kan bruges til flere ting.  

6. Ove og Thomas: Det ser skidt ud med at føre logbøger. Det skal strammes op. Alle felter. Også 

kilometer under rejseflyvning. Få det gjort også i weekender sådan at instruktøren ikke behøver rende 

dem alle igennem for at sikre sig at vi er ajourført. Desuden er det god stil at vaske og føre bogen 

inden næste mand tager den hvis tid er. 

7. Otto: Vagtplan angående græsslåning. Otto kom med en men fik ikke rigtigt medhold af 

planlæggeren Harry. Nogle af dem som var fritaget for græsslåning fik andre småopgaver. Men dette 

gik ikke igennem. Otto har jævnligt ryddet op i værkstedet. Vi bør indføre en slags ordning hvor nogle 

ordner disse småting. Givetvis også de ting vi tager for givet at Peder og Hanne ordner. Kim K har en 

bekendt der gerne ville forsøge at slå den mod en flyvetur for derefter at komme med en pris.  

8. Jonas: Flyvning med Skive både på Mors og Vinkel. Vi er nu velkomne i Skive til takster magen til 

vores egne. Selvrisiko skal vi have sat os ind i således vi kan være sikre. Jonas undersøger den 



konkrete selvrisiko i Skive. Vi undersøger i samme ombæring vores egen. Det kunne gavne den 

samlede aktivitet i begge klubber gevaldigt at samle aktiviteterne i nogen grad. 

9. Andreas: To dårlige headset der trænger til en gennemgang. Thomas reparerer og indkøber et nyt 

reserve sæt. 

10. Andreas og Thomas: Stemmens GPS er lidt en drilsk størrelse. Under flyvning med stoppet motor 

falder spænding og dette kan flyveren ikke trække op igen. Så når spændingen bliver lav nok dør 

GPS’en og kan ikke reddes uden bekostelig reparation. (Sidste reparation kostede over 5000 kr) 

11. Andreas: Økonomi. Det hele flyver og ingen dyre reparationer lader til at være i vente.   

12. Thomas: Søren Nielsen har meldt sig ud. Thyge har meldt sig ud.  

13. Ove: Tre nye elever. Stella, Jan og Martin. 2 motorsvævere og 1 svæver.  

14. Ove: Foreningsudvikling: Vi går efter d. 29/6-2016 efter aftale med Kristian. Der var en lille smule 

større opbakning denne dato.  

15. Thomas har meddelt at han ikke vil genopstille som formand, på grund af manglende tid. 

Vi skal forsøge at finde en afløser.  

Thomas vil godt være en ny formand behjælpelig med alle de tunge indberetninger / klubbens statistik 

/ brændstof refussion / vedligehold regnskabs server / hjemmeside / osv. 

Ove vil godt stå til rådighed som formand, men der er bred enighed om at det ville være bedst med en 

lokal da det giver en del at have en synlig formand. 

16. Vi skal afholde medlemsmøde efter sommerferien omkring september. 

 

 

Referent Jonas Riis   


