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Medlemsmøde d. 2/9-2018 
 
Intro: 
 
Dagens medlemsmøde har i særlig grad fokus på det rent praktiske vedrørende klubbens drift 
fremadrettet nu hvor Peder og Hanne efter mange års tjeneste flytter sydpå.  
 
Flyvepladschef: 
 
Flyvepladschefen er Johannes Nør fra 1/9-2018. Andreas Markussen er suppleant / stedfortræder. 
Startmærker er nu Andreas’ ansvar. Ring eller SMS ved køb. Mærker kan lægges i skab til instruktør 
(Som så kan udlevere), alternativt opslagstavlen (Med navn på) / Kuvert.  
Vedtaget, hænges på tavlen i kuvert med navn på.  
Mærker til reserve kan købes af instruktør (Kun mobilpay / kontant).  
 
Nøgleudlevering v. Andreas eller instruktørerne. Husk 100 kr. til nøglen samt at have betalt indskud til 
klubben. Føres på seddel. 
 
Harry Jensen. Der tjekkes op på om han vil passe statistik. Alt andet end lige passer han postkasser og 
fakturaer sammen med Kirsten. Køkkenkasse Harry ligeledes. 
 
Andre daglige opgaver: 
 
Bestille benzin og olie / blanding af benzin, Johannes.  
Niels Svingel, Totaktsolie til Ventus.  
Jonas køber additiv til Motorfalken (Er gjort)  
 
Fakturaer Harry Jensen / Kirsten 
 
Varmestyring vinter. Vi mangler en vicevært. Jørgen Pedersen vil godt assistere Johannes (Vicevært). 
De lokale assisterer.  
 
Støvsugerposer, vaskeklude og håndklæder, rengøring (Off. Og Klubhus). Vicevært. Kort sagt, daglige 
men vigtige småting.  
Jørgen Pedersen er vaskemand. Husk opvaskemaskinen senest søndag aften så det ikke står til 
efterfølgende weekend.  
Der undersøges om vi kan få nogle til at gøre rent. Evt. et medlem. Bestyrelsen undersøger sagen med 
Jørgen og Andreas nævnte en fremmed udefra (Mod betaling).  
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Afskaffelse af startmærkesystemet arbejdes der videre med.  
 
Flyvepladshåndbog med ændringer godtaget af medlemmer samt flyvepladschef og stedfortræder 
for denne. 
 
Organisationsplan tilrettes af Jonas og Thomas. Indmeldelse elektronisk i stedet for papir (Unge 
menneskers håndskrift til tider svær at tyde). Undersøges (Thomas). 
 
Stuehusets fremtid: Undersøges 
 
Formand:  
Vindmøllen. Det der tager tid for nuværende, er forsikringsspørgsmålet mellem ejeren af møllen og 
kommunen. Arne Kirk bliver jævnligt kontaktet for status. Ved nyt får medlemmerne besked.  
 
Arbejdet med Morsø gymnasium og Blidstrup efterskole: 
 
4 elever fra Morsø Gymnasium. En af dem bliver umiddelbart hængende som elev 
5 elever fra Blidstrup. Har dags dato (6/9) fløjet svæver to onsdage med stor succes.   
 
Vinterarbejde og teori deles i to. Efterår (Oktober – dec). Ons / lør. Og vinter (Januar-marts.) Også 
ons / lør. 
 
Instruktørgruppen:  
For få hænder til svæveflyvning for nuværende. Særligt her i 2018. Vi vil gerne være så godt forberedt 
til sæson 2019 som vi overhovedet kan. På alle fronter.  
 
Spilfører:  
Aftenflyvning udfyldt for 2018. Spilvagter om sommeren er for lidt. Niels Svingel og spilhold laver selv 
vagtliste. Eleverne skal have mulighed for at skole hele sæsonen så vi differentierer lidt mht. antallet 
af vagter pr. spilfører. 
 
Græs: Plan rettes til. Ove laver vagtplan. Sammen med Otto.  
 
Og så blev klokken 11:40 og med den bragende sol og termik skyndte vi os at trække ud og fik en 
herlig flyvedag. 
 
 
Jonas Riis Sørensen 
 
  

 
 

 

 

 


