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Siden sidst…
Jimmy Madsen og Steen Lindeman Larsen har været i Ringsted og deltaget i instruktørseminar for
UL instruktører. Ved samme arrangement deltog Per Horn som observatør og Erling Klingenberg
som oplægsholder.
Bent Kristensen er gået solo på OY-9258.

Klubbens økonomi, likviditet og budget
Dags dato er klubbens likviditet -82.000kr. sammenlignet med sidste år på samme tid hvor den var
-146.000kr.
OY-9258 har år til dato indtjent 15.700kr.
Der er to medlemmer der ikke har indbetalt kontingent endnu. Da klubben allerede har betalt
DMU / DULFU for disse medlemmer kontakter Per Steen Jørgensen disse medlemmer igen.
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Per Steen Jørgensen og Per Horn undersøger markedsværdien af OY-9258 og hvis den er under de
150.000kr. som den er sat til i dag, afskriver klubben ned til dette beløb (besluttes på næste
møde).
SKAT har kontaktet Per Horn for at få oplyst ejerforholdene på OY-CEE da de mener det er relevant
i forholdt til brændstofs refusion. Daniel Hyldgaard har informeret Per Horn herom, så han kan
give informationen til SKAT.

Status på klubflyver herunder service, vedligehold, flyvetimer, økonomi etc.
Der er lavet løbende vedligehold på OY-9258 efter manualen, der mangler dog en vedligeholdelses
plan for fuselagen som Jonny Bigum forsøger at fremskaffe. Når denne er på plads laver Per Horn
en samlet vedligeholdelses plan for hele flyveren.
Per Steen Jørgensen fremsætter forslag om at booking kalenderen blokeres når den er til service
eller på anden måde ude af drift. Daniel Hyldgaard opretter et administrator login til formålet.
Der er kraftig slid på OY-9258s hovedehjul og der bestilles derfor 3 nye hjem. Per Steen Jørgensen
har fundet dækkene ved et firma som hedder Aeroplans Blaus til ca. 310kr. pr. sæt. (dæk/slange).
I forholdt til den tidligere beslutning om at indkøbe et headsets til OY-9258 har Per Steen
Jørgensen fundet 2 sæt på pilotes.dk. Når Per bliver oprettet som bruger på pilotes.dk køber han
det ene sæt hvis det ikke er solgt.
Da det er blevet lovligt at flyve UL i tusmørke, hvis man har navigationslys på flyveren, undersøger
Bent Kristensen hvad dette vil koste at få monteret på OY-9258 så bestyrelses på næste møde kan
beslutte om klubben skal investere i det.

Til- og afgang af medlemmer
Daniel Hyldgaard og Per Steen Jørgensen aftaler at Per holder medlemslisten opdateret og Daniel
opdateret mail listen på hjemmesiden så nyhedsmailen kommer ude til alle.

Aktiviteter: Standerhejsning, åbent hus, landings konkurrence m.v.
Standerhejsning: Lørdag d. 16/05 kl. 10.
 Daniel Hyldgaard opretter det på hjemmesiden.
 Bent Kristensen opretter det på Facebook.
 Per Horn køber rundstykker og tilbehør, samt øl, sodavand og kaffe.
 Alle deltagende fra bestyrelsen medtager hver en termokande med kaffe.
Åbent hus: Søndag d. 09/08 kl. 11-16
 Jens Andersen kommer med grillen
 Der laves så mange aktiviteter som muligt:
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o Redningshelikopter
o Faldskærmsudspringer
o Udlodning af flyveture
o Video præsentation af UL flyvning
o Lægehelikopter
o Osv.
 Daniel Hyldgaard laver et indlæg på hjemmesiden hvor frivillige kan melde sig til en
planlægningsgruppe under ledelse af Bent Kristensen.
o Der udarbejdes et træningsbarometer hvor alle piloter der skal flyve med gæster
skal ligge i det grønne felt.
Landingskonkurrencer:
 Onsdag d. 24/06 kl. 19 (tovholder: Per Steen Jørgensen)
 Onsdag d. 05/08 kl. 19 (tovholder: kommer senere)
Planlægning af DMU turen (04.-07. juni)
 Planlægningsaften onsdag d. 27/05 kl. 19.
Firma arrangement
 Daniel Hyldgaard laver et oplæg der fremlægges bestyrelsen ved næste bestyrelses møde.
Temaaftener
 Udfyldning af flyveplan til Strassburg
Den 27/05 kl. 19. Tovholder: Per Horn
 TAF, METAR og Notam
Den 03/06 kl. 19. Tovholder: Erling Klingenberg
 Anflyvning og landingsrunde
Den 17/06 kl. 19. Tovholder: Erling Klingenberg
Daniel Hyldgaard laver en aktivitets kalender på hjemmesiden.

Eventuelt
Erling Klingenberg undersøger om det er muligt at udefrakommende elever kan opstille en
campingvogn øst for klubhuset i en kortere periode mens de skoler intensivt.

Side 3 af 3

