
Dagsorden 19/4 2022 
 
 

1. Status på intro dag den 23. april 
a. Flemming er blevet bedt om at få den på hjemmesiden 
b. Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 4-6 og et par der har vist interesse 
c. Søren Jønch vil komme herned og fortælle. Måske hvis han har det lidt PowerPoint 
d. Vi forventer at grille pølser og brød  
e. Grethe kommer og viser hendes ultralette frem 

 
2. Åbent hus 31/7 

a. Jørgen Sørensen har en del ting i gang 
b. En KZ flyver kommer fra Nordborg 
c. Daniel kommer med rundflyvning 
d. F 16 overflyvning 
e. Evt. Mock up af en Draken 
f. L29 jet kommer 
g. En snak med Jess skal laves 
h. Evt. Tamburfolk og Mountainbike folk til pølser 
i. Pølser fra Engdahl 
j. El-bilerne fra Maribo (Maxus) 
k. Tamburkorpset bliver taget op 
l. Jet Danmark modelfly, samt den lokale modelflyveklub 
m. Evt. professionelle droner 
n. Vetanbiler 
o. Dragsterne 
p. Veterantraktorer 
q. Invitation og opfordring til medlemmerne som hjælpere 

 
3. Aftale med midtjysk flyveskole om online teori 

a. Rasmus har lavet aftale med Midtjysk flyveskole og vi kan nu bruge dem i forbindelse med 
online teoriundervisning. (besluttet) 

b. Indtil videre er der ikke aftalt nogen rabat eller klubgebyr 
 

4. Aftale med Søren Jønch om flyveinstruktion 
a. Søren kommer til introdag 
b. Der skal laves en aftale med ham om at være officiel klubinstruktør (beslutning) 
c. Vi vil ikke blande os i hans timepris og økonomi 
d. Han skal meldes ind i klubben 
e. Vi vil gerne have ham skrevet på vores DTO (beslutning) 

 
5. Oplæg fra Martin om mulighed for alternativ brændstofforsyning (klubbasis) 

a. Dansk fuel-service vil levere her på pladsen i 2.000 liter af gangen 
b. Martin vil stille en tank til rådighed 
c. Der er enighed om at dette vil klubben gerne (Beslutning) 
d. Jean nævnte Ringsteds aftale og mente godt at vi kunne få en tilsvarende. Den kan vi tale 

videre om på et senere tidspunkt 
 



6. Vores holdning til AFIS opgradering og vores viden om det på nuværende tidspunkt 
a. Punktet er debateret og gennemgang af at EASA reglerne har lagt systemet om til ISO 

struktur. Dette kan potentielt kan gøre det lettere 
 

7. Forslag til aktiviteter på kort sigt. 
a. Polen turen er aflyst grundet Ukraine situationen 
b. Der skal være en tur til Ærø igen i sommer 
c. Tur til Samsø foreslået 
d. Tur til Stauning flymuseum foreslået 
e. Søren vil gerne komme og fortælle om turen tværs over USA 
f. Panserværnsmuseet i Slagelse 
g. Tur til Pøl 
h. Tur til Höganæs 
i. Tur til Drejø 
j. Tur til Odense 
k. Korte spontanture 
l. 15/5 åbent hus på Ærø (Besluttet hvis det gennemføres) 
m. Navigationsture og landingskonkurrencer 
n. Oprydningsdag, evt. en lørdag. Dato fastsættes på mail. 

 
8. Vores visioner for klubben, herunder ultralet m.v. 

a. Et nyt medlem er Dulfo flyver og vil gerne være aktivt medlem igen. Det betyder vi 
registrerer os til at dække UL fly i klubben og forhåbentlig gøre klubben mere interessant 
for flere medlemmer 

b. Gerne fokus på helikoptere som speciale 
c. Vi vil gerne understøtte at der kan laves service her. Gerne med et Part M light værksted. 

 
9. Evt. 

a. Markedsføring 
b. Hjemmesidestatstikker, Kurt taler med Flemming om logins til web og facebook 
c. Tale med Dann Sommer om Facebook, Instagram, linkedin, youtube og web, oplæg til ny 

profil. Hvad med pressemeddelelser 
d.  

 
10. Ny mødedatoer 

a. 14/6 2022 kl. 19.00 
 


