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Oplæg til Dagsorden for Medlemsmødet lørdag d. 19/1 kl. 14.00 

1. Fremtidig udlejning af stuehuset? Herunder også fremtidig varme. 
Malene Bak Pedersen har boet i stuehuset siden 10/12 og er nu på vej ud grundet lejlighed 

i Nykøbing. 50 sække a 25 kg brugt. (1200 kg). Grunden til flytning tillægges bl.a. 

varmeudgift og arbejdet derved (Manuel Stoker). Peter M og formand har gået en runde og 

undersøgt hvad der er nemmest for at holde huset frostfrit. Olie evt. blot for at holde 

frostfrit. Mht. fremtidig udlejning er den samlede udgift egentlig det essentielle.  

 

Udlejning: Poul K foreslår at vælte huset. For mange forældede løsninger og fejl. Hvilket 

kan kræve omkostninger. Enighed om at det aldrig vil blive en overskudsforretning. Uanset 

hvad. Spørgsmålet er om man i klubben vil beholde huset eller lade den køre uden 

omkostninger for klubben. Man kan også sælge som hus på lejet grund.  

 

Motorcykelklubben. Villig til omkring 3000 kr. pr md. Vil tidligst til efteråret. Vi undersøger 

omkostninger for at ”holde” huset. Skal noget dybt besluttes stemmer vi til 

generalforsamling. Andreas: Omkostninger går ca. op med lejeindtægten. For 2017/18.  

Bestyrelsen undersøger sagen. Enten en løsning eller afstemning. Der er tydeligvis flere  

muligheder men ingen potentiel lejer har meldt sig endnu.  

 

Mht. opvarmning: I øjeblikket med tomt hus, bruger vi de sidste indkøbte træpiller (Ca.              

8-10 

sække tilbage i skrivende stund (Jørgen passer varmen). Derefter overgår vi til oliedrift.  

Olietanken sløjfes inden længe hvorfor vi skal have fundet en anden løsning. En mulighed              

er  

en brugt tank (1200 L) som kan monteres for enden af gavlen i østenden af stuehuset.  

Alternativt en 200 liters tromle i kælderen midlertidigt.  

 
2. Johannes flyvepladschef. Afløsere: Andreas, Jørgen P.  

 

Vicevært: Jørgen Pedersen  

3. Status medlemmer.  
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Kim K udmeldt, 48 medlemmer. Inkl. alt. 40 aktive medlemmer. Cian, Jens og Tonni, 

elever. 15-25-årige er guldægget. Vi tjekker hvor mange vi har i den aldersgruppe. Meldes de 

aktive får vi tilskud. Det undersøges.  

JCP. Unionen arbejder på en E-sportsafdeling.  

Inden for svæveflyvning forstås. Flyvevåbnet påbegynder værgekampagne hvor de for at skaffe 

piloter vil tilbyde og betale for svæveflyvning. Minder om ”Air Cadet” princippet fra bl.a. England.  

 

 

 

 

 

4. Salg af startmærker Andreas. 
 

Salg af startmærker 2019. Andreas sælger mærker. Mobilepay ønskes af flere men kræver et 

stykke kontrollerinsarbejde. Får Thomas appadgangen kan det lade sig gøre mens hans i forvejen 

tager lister ind. Han er villig til det og størstedelen af forsamlingen er fortaler for Mobilepay. Flere 

ting drøftes inkl. Elektroniske startlister. Poul B foreslår startmærker 

 

 

primært og Mobilepay sekundært. Andreas (Kassereren) er ok med mobilepay så længe Thomas 

klare kontrol og ikke bogholderen. 

5. Kommende generalforsamling. d. 23/2 - 2019 kl. 14.00  
 

6. PFT. Søndag d. 7/4 kl. 10.00  

7.  Standerhejsning samme dag søndag d. 7/4   kl. 12.30 (14 foretrækkes af flere) Der 

kompromitteres med kl. 13. 

8.  Budget og takstregulativ? 

Jens Christian tilbyder at lave regulativet og en mild stigning. 1-1.5%  

9.  Flyvereglement? 

Færre restriktioner på udlån af fly. Det bør være så let som overhovedet muligt. Vil folk, skal folk 

også have lov. Samarbejde med andre klubber og forsikring, selvrisiko. Gæstemedlemskab på 3 

mdr. mm. muligt. Medlemskab nødvendigt. Undersøges.  

10.  Valg af bestyrelsesmedlemmer/Suppleanter? 
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    Nuværende. Kim Kortegaard er udmeldt.  Ny? 

    Indkomne forslag til generalforsamling senest d. 1/2 - 2019? 

11.. Status d.d. på kassekredit. Kommende udgifter /indtægter.? 

Kassekredit 1/1-19: -206.000 (18 = -195.000). Noget nær det samme. Dimonaen har ca. 30.000 kr. 

omkostninger i 2019. (Udskiftning af slanger i motorrum så vidt jeg husker). 

 

 

 

12.  Forespørgsel mht.  mulighed for Udlejning af plads til en ekstra motorflyver til  

     Henrik Granjean i ny hangar på helårsleje, og på samme vilkår som for David.? 

Jens Christian laver en tegning (CAD). Således kan vi måle på det og overveje det mht. sommer. 

Vinter er intet problem. 

13.. Udstationering af Motorfalke, når den er flyveklar, hvis vores bane ikke kan  

    bruges. Herunder samarbejde med Skive Svæveflyveklub, og Thisted Ultralet. 

Tænkes der over. Der er plads i Skive svæveflyveklubs hangar og da de pt. Intet har med motor der 

kan flyve, kan vi nok finde en god løsning. Men så længe vores egen bane kan bære bor vores 

flyvere som udgangspunkt her. 

14. Fremtidig flypark i Svævethy på sigt. 

Poul K foreslår salg af Stemme. Grundet næste 5 års eftersyn. Han regner ikke med at ofre en uge 

på den igen. JCP spår svæveflyvning en lys fremtid i hele landet og TMG træder lidt tilbage. 

Stemmen lokkede ikke så mange medlemmer som spået. Enighed blandt tilstedeværende 

forsamling. Mht. Discus. Enten ofres 100.000 kr. til omlakering. Så står den til omkring 300.000 kr. i 

værdi. Som nu allerhøjst 100.000. Dybest set en god investering og så har vi to Schempp-Hirth fly i 

”Bedre end ny stand”. 

15. Kommende vagtplan sæson 2019? 

Niels Svingel laver Spilplan. Otto laver græsplan? I-Gruppen laver deres.  

 

16. Status på vindmølle og træer ved vestenden af banen? 
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Advokaten arbejder på sagen med Morsø kommune. Vi er lovet at både træer og 

møllen nede inden ”Sæsonstart”. Vi har indtil 1/5-2019 mht. Trafikstyrelsen. Onsdag d. 23/1-19 vil 

Harry J og Poul B studse træer nord for ny hangar da de er for høje jf. Trafikstyrelsens eftersyn i 

oktober.  

 

 

 

 

 

17. Evt.  

Altibox har lagt fiber på matriklen. Thomas undersøger.  

Festudvalg. Ingen frivillige. 

Poul Bak Pedersen d. 18/1-2019 

Jonas Riis Sørensen, Sekretær, 23/1-2019 
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