
Aktivitet: Referat af bestyrelsesmødet, Svævethy, den 26. august 2011 
Dato: 26. august 2011 kl. 19 i klubhuset. 
Deltagere: Bestyrelse: Thomas Christensen (TWC), Ove Dahl Jørgensen (ODJ), Bjarne Jensen (BJ), 

Tommy Jensen (TJ). 
Suppleanter: Jørgen E. B. Pedersen (JP) 
Øvrige: - 

Referent: BJ 
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Nr. Emner Konklusion 
1. Indledning/formanden:  

a. Velkomst  
b. Referat fra sidste møde  
c. Positive/negative 

personsager 
d. Mødeplan, kommende 

bestyrelsesmøder  

a. Formanden bød velkommen. Mødets væsentligste formål var at planlægge 
klubmødet fredag den 2. september 2011. 

b. Referaterne fra sidste møde den 9. juli i klubhuset blev underskrevet. 
c. Ingen. 
d. Næste bestyrelsesmøde: Fredag den 21. oktober 2011 kl. 20 på Skype. 

2. Økonomiudvalg/kasserer 
a. Gennemgang af økonomi  
b. Medlemmer, ind-, ud-, 

ændringer, restancer 
c. Kassekredit 
 

a. Saldobalance, som viser balance for år-til-dato sammenlignet med sidste års 
balance, blev som sædvanligt gennemgået. Ingen væsentlige afvigelser ud over 
posten Elevtilbud, som er ca. 15.000 kr. højere end sidste år. Dette er dog ikke 
et problem, da posten vil jævne sig ud over tid. 
Forsikringsudgifterne checkes for at sikre, at vi er dækket svarende til det 
nuværende medlemstal. 
Inden generalforsamlingen vurderes det, om ejendomsprisen er den rigtige. 

b. Ikke behandlet på mødet. 
c. Intet at bemærke. 

3. Flyvning 
a. Aktiviteter siden sidst og 

kommende. 
b. Eventuelle bemærkninger 

fra instruktørudvalget 
c. Flyvereglement 
d. Elever 
e. Flyvestatistik 

a. Morsø Rødspætte Fly-in er i gang med succes. 
b. Det har i instruktørudvalget været diskuteret at organisere flyvedagen på en 

anden måde, bl.a. således at motorsvæveflyveskoling starter først på dagen. 
Tages op på medlemsmødet den 2. september. 

c. - 
d. - 
e. - 

4. Materiel 
a. Fly 
b. Vedligehold af fly 
c. Andet materiel 
d. Værksted 

a. - 

b. Vi vil afholde et møde ved sæsonafslutning for at organisere vintervedligeholdet 
i god tid. Bliver taget op på medlemsmødet den 2. september. 

c. - 
d. - 

5. Ejendom / flyveplads 
a. Vedligeholdelse orden 

inde/ude 
b. Offentlig drift 
c. Miljøhensyn etc. 
d. Bygninger 

a. - 
b. - 
c. - 
d. Bygninger skal gennemgås for at afgøre behovet for evt. istandsættelse. Projekt 

undervisningslokale bør igangsættes nu. Tages op på medlemsmødet den 2. 
september. 

6. Sekretærens område 
a. Hjemmesiden 
b. Info til medlemmer 
c. Markedsføringsaktiviteter 
d. Sponsoraktiviteter 

a. - 
b. Dato for medlemsmødet er tidligere fastsat til fredag d. 2. september kl. 19. 

Dagsorden: 

1. Velkommen og lidt refleksion over dagligdagen ved formanden 
2. Orientering om status på Stemme S6 (JCP). 
3. Status på økonomi v. kassereren 
4. Projekt undervisningslokale – skal vi gennemføre det nu (mens vi 

stadig kan få tilskud)? 
5. Afvikling af flyvedagen – overvejelser fra instruktørgruppen 
6. Vintervedligehold – afholdelse af planlægningsmøde ved 

sæsonafslutning 
7. Jubilæum 2012 - hvad skal der ske? 
8. Eventuelt. 

c. - 
d. - 
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7. Formandens område 
a. Relationer til myndigheder 

og organisationer 
b. - 

a. - 
b. - 

8. Eventuelt 
a. - 

a. - 
 

 


