
Referat 30. august 2022 
 

1. Status på nye medlemmer 
a. Er blevet kontaktet 
b. Har fået girokort 
c. Velkomstbrev ligger klar 

 
2. Åbent hus 31/7 - status 

a. Referat fra Rasmus omkring resultat for flyvepladsen. Separat referat rundsendes. 
i. Forbedringer og nye tiltag til næste år. Senere (06.08.) p.g.a. ferieproblemer. 

b. Status på vores egen del (øl, vand og pølser. Pænt overskud til klubben. 
i. Forbedringer og nye tiltag til næste år. Infocenter for klubben næste år. 

 
3. Status på skoleflyvning. Søren Jønck er startet med to elever. En forventes at starte senere. 

 
4. Rasmus omkring evt. skift af nøglesystem 

a. Elektronisk system til døre. Godkendt med 3000 som beløb. Afprøvet og klar til montering. 
 

5. Status på oplæg fra Martin om mulighed for alternativ brændstofforsyning (klubbasis) 
a. Er dette stadig aktuelt eller er der nyt om Steen Ulrik. Stadig aktuelt, men intet nyt. 

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

a. Meldt ned af kommunen. 
 

7. Status på aktiviteter 
a. 29.09. kl. 19.00: The History & Law of the Aviation Industry, Lufthavnsboulevarden 10, Kastrup 
b. AFLYST: Polen turen er aflyst grundet Ukraine situationen 
c. AFLYST: Der skal være en tur til Ærø igen i sommer - Ærøskøbing 
d. AFLYST: Tur til Samsø foreslået – 3 september med overnatning, fra jord til bord rundtur, 

Gennemføres 
e. AFLYST: Tur til Stauning flymuseum foreslået 
f. Oktober: Klubaften: Søren fortæller om turen tværs over USA  
g. Panserværnsmuseet i Slagelse 
h. GENNEMFØRT: Tur til Pøl - Torsdag 
i. AFLYST: Tur til Høganæs - Tirsdag 
j. AFLYST: Tur til Drejø 
k. AFLYST: Tur til Odense 
l. Navigationsture og landingskonkurrencer 
m. Oprydningsdag, evt. en lørdag. Dato fastsættes på mail. 
n. Primo november: Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre. KZ og V. 
o. Forslag: Klubaften om droner. 

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

a. Stemning for eget fly, finansiering. Forskellige økonomiske modeller fremlægges næste møde. 
b. Flytype. hvad er vores ønsker og hvilke krav stiller vi. Skal vi satse på en slæber også til svæver?  

 
9. Markedsføring 

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

 
10. Forslag til beslutning 

a. Godkendt: Køb af varmepumpe 
b. Godkendt: Køb af grill 
c. Godkendt: Køb af skærm/fjernsyn til klubben 

11. Evt.  
12. Ny mødedato: 18. oktober kl. 19.00 

 
 


