Referat af bestyrelsesmøde den 18. august 2016 kl. 19.30 i Klubhuset.
Til stede:
Daniel Hyldgaard (DH)
Per Steen Jørgensen (PSJ)
Bent Kristensen (BK)
Per L. Refsgaard (PR)
Jens Andersen (JA)
samt
Karin Tonagel, Ruth Jørgensen og Bent Geertsen under pkt. 1.
Fraværende:
Erling Klingenberg (EK)

Dagsorden:
1. Evaluering af åbent hus arrangementet lørdag den 6. august.
Karin, Ruth og Bent Geertsen var inviteret til at deltage under dette punkt.
2. Siden sidst – opfølgning på opgaver, herunder drøftelse af ny
UL-formand og ny UL- materielansvarlig.
3. Klubbens økonomi, likviditet og budget
4. Status på klubflyver
5. Status fra hver områdeansvarlig (f.eks. UL udd., PPL udd.).
6. Til- og afgang af medlemmer
7. Kommende aktiviteter
8. Eventuelt, herunder trappen til klubhuset.
Referat:
Ad 1: Evaluering af åbent hus arrangementet lørdag den 6. august.

Karin, Ruth og Bent Geertsen deltog under dette punkt.


Det skønnedes, at der havde været besøg af ca. 100 gæster, hvoraf 31 var ude at flyve
med OY – CEE.



Der havde været behov for en drejebog, hvori det også skulle fremgå, hvem der lavede
hvad, samt hvem der var afløser/suppleant. – Et større medlemsfremmøde var ønskeligt.



Pga. vejrliget (blæst) blev arrangementet flyttet ind på Brandstationen, hvilket fungerede
godt.



Amerikansk lotteri. – Der blev solgt for få lodder. Skønnet at de var for dyre (20 kr. pr.
lod).



Aftalt at næste års åbent hus-arrangement søges afholdt på Brandstationen, samt at
datoen fastsættes til den 11. juni 2017. Denne dag er Luftsportens dag og er tilrettelagt
af KDA og har til sigte, at alle klubber under KDA holder åbent hus på samme dag.

Ad 2. Siden sidst – opfølgning på opgaver, herunder drøftelse af ny
UL-formand og ny UL- materielansvarlig.
 UL-formand: Steen L. Larsen har givet tilsagn om at tage posten midlertidigt.
 UL-materielansvarlig: Thomas Lynge som ovenfor.

Ad 3. Klubbens økonomi, likviditet og budget
 Den totale gæld er ca. 70.000 kr.
 Der må herudover påregnes en regning på 45.000 for overhaul af klubflyverens motor.
 Åbent hus dagen gav et overskud på ca. 2.400 kr.
Ad 4. Status på klubflyver
 Motoren er til rep. og service.
 Daniel u.s hvor hårdt træpropellen skal spændes ved monteringen.
 Benzinslanger m.m. skal gennemgås.
Ad 5. Status fra hver områdeansvarlig (f.eks. UL udd., PPL udd).
 Lars Ørgaard er gået solo.
 Er teorien til UL-certifikatet uændret ?

Ad 6. Til- og afgang af medlemmer
Er uændret.

Ad 7. Kommende aktiviteter
 Mhp. opsætning af presenninger i Hangaren afholdes der en arbejdsdag lørdag den 15.
oktober. – Daniel udsender nærmere info til alle.
 Udflugter: Jens er i dialog med Poul Pedersen herom.

Ad 8. Eventuelt, herunder trappen til klubhuset.
 Jens vil bygge en trappe til Klubhuset.
 Et rum ved den gl. Brandstation vil være velegnet som teorilokale, såfremt det bliver
ryddet. - Aftalt at Per S. snakker med Bo herom.
 Indbyggere i Ræhr vil gerne besøge vores klub. Esben Holm er tovholder og finder ud af
dato og tid.



Hvervning af nye medlemmer. Vi skal se på, hvilke f. eks. Motorcykelklubber vi kan
invitere.

Ad 9. Fastsættelse af næste møde
Torsdag den 27. okt. 2016

