
Referat bestyrelsesmøde 14/7 2022 
 
Deltagere: Kurt, Ulrik, Jan, Flemming. 
Afbud: Rasmus, Jean, Anders. 
 

1. Status på intro dag den 23. april 
2. Åbent hus 31/7 - status 

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. Folk til pølser 
i. El-bilerne fra Maribo (Maxus) 
j. Afbud fra tamburkorpset grundet Coda-afgift. 
k. Jet Danmark modelfly, samt den lokale modelflyveklub 
l. Evt. professionelle droner 
m. Veteranbiler 
n. Dragsterne 
o. Veterantraktorer 
p. Invitation og opfordring til medlemmerne som hjælpere 
q. Status på billeter til åbent hus 
r. Status Øl- og sodavand 
s. Lenair kommer med Extra 200, med mulighed for prøvetur. 

 
3. Status nye medlemmer og om de har fået velkomst brev samt regning 

 
4. Rasmus omkring evt. skift af nøglesystem (afbud). 

 
5. Status på oplæg fra Martin om mulighed for alternativ brændstofforsyning (klubbasis) 

a. Godkendt på sidste møde 
 

6. Status på AFIS opgradering og vores viden om det på nuværende tidspunkt 
 

7. Status på aktiviteter 
 

a. Der skal være en tur til Ærø igen i sommer 
b. Tur til Samsø foreslået – 3. september. 
c. Søren vil gerne komme og fortælle om turen tværs over USA 
d. Panserværnsmuseet i Slagelse 
e. Tur til Höganæs 
f. Korte spontanture 
g. Navigationsture og landingskonkurrencer 
h. 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 
Vi er nu registreret som UL-klub. 
 

9. Markedsføring 
a. Markedsføring: Infotelt til Åbent hus 
b. Hjemmeside, Kurt talt med Flemming om logins til web og facebook 
c. Mailsystemer – Mulighed for rundsending vedr. ture med mere. 

Satser på mail-chimp: Tages op på næste møde. 
 

10. Evt. Varmepumpe i klubhuset. Sættes på dagsorden på næste møde. 
Evt. køb af UL-fly: Budget og finansiering tages op på næste møde. 
 

11. Ny mødedatoer: Næste B-møde: 30. august kl. 19.00. 
 
Ref.: Flemming. 

 
 


