
Aktivitet: Referat af bestyrelsesmødet, Svævethy, den 27. maj 2011 kl. 19. 
Dato: 27. maj 2011 på Skype 
Deltagere: Bestyrelse: Thomas Christensen (TWC), Ove Dahl Jørgensen (ODJ), Otto Bæk (OB), Bjarne 

Jensen (BJ), Tommy Jensen (TJ). 
Suppleanter:  
Øvrige: - 

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

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

bestyrelsesmøder  

a. Mødet afholdt over Skype. 
b. Referaterne fra de sidste to møder godkendt. Underskrives ved næste ”fysiske” 

bestyrelsesmøde. 
c. - 
d. Næste bestyrelsesmøde: Fredag den 8. juli 2011 kl. 19 i klubhuset. 

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

ændringer, restancer 
 

a. Der er lavet en ny, overskuelig saldobalance, som viser balance for år-til-dato 
sammenlignet med sidste års balance. Gennemgået og fundet OK. 

Startmærkesalget er tre-doblet i sammenligning med sidste år. 

EU-CVR nummer krævet for at få udbetalt værkstedstilskud, men LAG Thy-
Mors har ikke det rigtige. Bringes hurtigst muligt i orden af ODJ. (Der føres ikke 
længere momsregnskab for køkkenkassen). 

Kassekredit udløber den 30.05.2011 – vi vidste ikke, at der var udløb på den. 
Den bliver forlænget på samme betingelser. 

b. Nye medlemmer: 
• Daniel Veile Nielsen, svæveflyver, nævnt i sidste referat, starter først senere. 
• Olivier Cointe, TMG’er. 
• Fasttrack med 7 elever fra Morsø Gymnasium 

Ingen større økonomiske hængepartier og restancer fra medlemmer. 

ODJ vil lave en checkliste til brug for modtagelse af nye elever (incl. oprettelse i 
regnskab mm.) 

Ved optagelse af nye fasttrack elever rundsender ODJ en email til hele 
instruktørgruppen for at finde en ledig instruktør hurtigst muligt. 

Hvis folk indmeldes efter, at de har fået en prøvetur, får de refunderet prisen for 
prøveturen. Der laves en afkrydsningsfelt på indmeldelsesblanketten til at styre 
det. 

3. Flyvning 
a. Aktiviteter siden sidst og 

kommende. 
b. Eventuelle bemærkninger 

fra instruktørudvalget 
c. Flyvereglement 

a. Sommerlejr i uge 29. Den planlagte tur til Annette i TWR i Roskilde bliver fredag 
under sommerlejren. Måske må Heubacher-Falken blive hjemme aht. 
skolingen? Tilmelding sammen med sommerlejrtilmeldingen på hjemmesiden. 

ODJ søger måske om TY til Sunair Cup. 

ODJ har afdelingsflyvetur i Rødekro en hverdag sidst på måneden. Måske også 
et deltagende fly fra Svævethy. 

b. - 
c. - 

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

a. SW–status er ukendt. Mulighed for at låne en selvstartende hos Dan-Glide? 

Mht. til Stemme har vi fået at vide, at varmeapparat til S6 er konstrueret. Det 
benytter varme fra flyets vandkøling. Der kommer også hjulkasser med et nyt 
design, som vi får monteret. 

b. - 
c. Aksel Schmieg kigger på laderne til startvogn og TMG, som har givet problemer.

5. Ejendom / flyveplads 
a. Vedligeholdelse orden 

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

a. En ekstra vagt specifikt til rengøring (ekstra kolonne på startlisten)? 
b. Mærkning af værktøj – Thomas undersøger hos unionen, hvad der kræves. 

Otto køber en vippespand til klude. 

c. - 
d. En plade ved olietønderne mangler. En drypfri holder til dieselolieslangen skal 
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e. Bygninger installeres. 
e. Taget skal sprøjtes for alger (Holger i Thisted). 

Tagrykninger laves af Aksel, hvis vi skaffer en lift. 

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

a. Tommy indsættes i stedet for Erling på bestyrelseslisten på hjemmesiden. 
b. - 
c. Vi oprettes i foreningsregistret på de relevante kommuners hjemmesider. 

De unge skal evt. ud på pr-aktiviteter gymnasiet. Der mangler en opdateret 
folder med nye priser osv. 

d. Husk også at spørge de selvstændige ehvervsdrivende blandt medlemmerne. 
De kunne f.eks. være med til at sponsere skiltet ved vejen. 

7. Formandens område 
a. Relationer til myndigheder 

og organisationer 
b. Flyhandel 

a. – 
b. - 

8. Eventuelt 
a. Åbent hus. 
b. Jubilæum 
c. Dropbox 
d. Nyhedsbrevet 

a. En del besøgende i klubhuset fredag, ikke så mange prøveture. Lidt færre 
besøgende lørdag og søndag. Søndag blev det efterhånden regnvejr. 

b. Intet nyt på dette møde. 
c. Dropbox tilladelse til PR-folder givet til BJ af TC. 
d. TC vil gerne have assistance med nyhedsbrevet. TJ vil gerne hjælpe. 

 


