
Aktivitet: Referat af bestyrelsesmødet, Svævethy, den 27. februar 2011 kl. 13. 
Dato: 27. februar 2011 
Deltagere: Bestyrelse: Thomas Christensen (TWC), Ove Dahl Jørgensen (ODJ), Otto Bæk, Erling Jensen 

(EJ), Bjarne Jensen (BJ). 
Suppleanter: Jørgen E. B. Pedersen. 
Øvrige: - 

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

a. Velkomst  
b. Referat fra sidste møde  
c. Verdensbillede 
d. Mødeplan, kommende 

bestyrelsesmøder  
e. Generalforsamling 

a. Mødets primære formål er at forberede generalforsamling og indkaldelse hertil. 
b. Referat fra sidste møde underskrives. 
c. - 
d. Næste bestyrelsesmøde: Lørdag den 26. marts 2011 kl. 10. 
e. Dato generalforsamling er fastsat til 13 marts 2011 kl 14. 

På valg Thomas og Erling. Erling modtager ikke genvalg. 
Tommy som er 1. suppleant vil godt lade sig opstille til bestyrelsen. 
Vi skal derfor finde en ny suppleant – forslag? Vi har en mulig person i 
kikkerten. Han kontaktes. 
En ny bogholder skal findes i stedet for Hugo Christensen. TWC tale med en 
mulig person. 
En ny revisor skal findes i stedet for Harry Jensen. TWC taler med en mulig 
person. 
 

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

ændringer, restancer 
 

a. Ove / Hugo – Årsregnskab og div. oversigter udleveres på mødet (hvis 
materialet er færdigt). 
Regnskabet gennemgået og enkelte budgetposter for 2011 justeret. 
Revisionsmøde afholdes tirsdag den 1. marts 2011. 

3. Flyvning 
a. Aktiviteter siden sidst og 

kommende. 
b. Eventuelle bemærkninger 

fra instruktørudvalget 
c. Flyvereglement 

a. - 
b. Fra I-møde 26. februar 2011: Minimumshøjde for turbomotorstart indføjes i 

flyvereglementet som forslag til generalforsamlingen (ODJ). 
c. Se punkt b. 

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

a. - 
b. Værkstedsleder ny efter Erling – Hvem? ODJ taler med en mulig person. 
c. - 

5. Ejendom / flyveplads 
a. Vedligeholdelse orden 

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

a. - 
b. - 
c. - 
d. Se under Formandens område. 
e. - 

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

a. - 
b. - 
c. - 
d. - 

7. Formandens område 
a. Relationer til myndigheder 

og organisationer 
b. Takstregulativ 
c. Klubbens love 

a. Vedrørende Miljøtilsyn. 
Vi forventer at vi få godkendt vores tre olietanke i jorden til 2018. 
Dieseltanken i hytten udskiftes og der laves drypbakker. 
I spilgarage laves bord med drypbakke til oliedunke og oliespild på betongulv 
oprenses. 
Skabe i spilgarage fjernes. 

b. Udkast til takstregulativ - vedlagt. 
Enkelte takster foreslås reguleret lidt op pga. øget kontingent til KDA/DSvU og 
øget benzinpriser. 

c. Udkast til moderniserede love. 
Der foreslås en række mindre ændringer, mest angående økonomiske forhold, 
restancer og et par enkelte sproglige og korrekturmæssige ændringer. 
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8. Eventuelt 
a. Åbent hus. 

a. Bededagsferien 20.-22. maj 2011. 
BJ søger hurtigst mulig om opsætning af skiltning. 

 


