
Referat af bestyrelsesmøde i Vestjyllands UL Flyveklub (VULF) 

Tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 19.00, klublokalet 

 

Til stede:   

Bent Jensen, formand 

Birgir Leivsgard, materielansvarlig  

Michael Fyrstman, webmaster  

Henrik Schäfler, kasserer 

Allan Korsholm, sekretær  

 

Yderligere indbudt: 

Allan Molbech, uddannelsesansvarlig  

Dagsorden 

1. Klublokale 

2. Julefrokost 

3. Nye piloter 

4. Ny instruktør 

5. Økonomi 

6. Klubflyveren 

7. Eventuelt 

Ad 1.  

Det er gået godt med istandsættelsen af lokalerne. Hans Christians stole, kaffemaskine, ovn, komfur, 

køleskab, mikroovn, lamper m.m., som han har doneret til klubben, er afhentet og installeret. Der mangler 

nu kun gulv i køkkenet, varme, og lidt småting her og der. Mht. varme, indkøber Birgir to varmeapparater af 

god kvalitet - max 500 kr. stykket, så vi kan få varme på til indvielsen, samt den kommende vinters 

teoriundervisning. 

Ad 2. 

Dato for julefrokost/indvielsesfest bliver den 17. november kl. 18.00. Tilmeldingsfrist den 7. november.  

Allan K tager kontakt til Preben Susgaard, og sender invitation ud. Klubben betaler middagen og gæsterne 

betaler selv for drikkevarer. Bestyrelsen sørger for et udvalg af øl, vin, vand m.m.   

Ad 3. 

Vi har ikke fået så mange positive tilkendegivelser som håbet, men der er nok til et hold (4 mand). Bent J 

kender tre mand, der muligvis også kunne være interesseret - han tager kontakten. Vi starter derfor nyt 

teorihold op torsdag den 9. november klokken 19.00. Kursusgebyr sættes til 400, der skal dække klubbens 

udgifter til varme, kaffe, osv. Derudover skal kursisterne meldes ind i VULF. 

Vi får brug for en skærm samt whiteboard eller lignende til undervisningen. Vi holder alle øje med, om der 

skulle dukke noget op til rimelige penge.  

 



Ad 4. 

Ove Sørensen har meldt sig ind i klubben, med henblik på at uddanne sig til instruktør i løbet af foråret 

2018. Der er aftalt en speciel tacho-pris på klubflyveren for instruktørtimerne. 

 Ad 5. 

Det går den rigtige vej med økonomien, om end det går en smule langsomt. Med fremgangen i antallet af 

klubmedlemmer, vil der også være flere, der flyver på klubflyveren, hvilket vil hjælpe godt til med 

økonomien.   

Ad 6. 

Savannah’en har fået tætnet køleren og er flyveklar igen. Vi skal have skiftet køleren - Allan M undersøger 

prisen. 

Ligeledes er der sat nye bøsninger i haleplanet.  

Det har i lang tid været de samme folk, der har arbejdet på flyet. De vil gerne aflastes lidt. Michael F og 

Brian B har tilbudt deres assistance. 

Ad 7.  

Henrik Schäfler havde følgende: 

- Er der andre der har problemer med at åbne referaterne på hjemmesiden? Nej, det synes ikke 

tilfældet. 

- Er det nødvendig med to Facebook profiler? Ja, der skal være et sted til interne beskeder, f.eks. når 

klubflyveren er grounded. 

- Klubbens gamle Dropbox - kan vi slette den? Ja, Henrik S tømmer den, sender dokumenterne til 

Allan K, og nedlægger den. 

- Kan vi ikke scanne alle pilotkontrakterne ind, så vi kan have dem elektronisk? Ja, dette sættes 

straks i værk. 

Derudover kunne Allan M og Bent J berette, at alle med flyveret på Savannah’en nu kan nu åbne porten 

med deres mobilnummer. Allan M sender en mail med instruktioner til de relevante personer.  

Dato for næste møde: Onsdag den 8. november kl. 19.00. (planlægning af julefrokosten) 

 

Referent: Allan Korsholm, sekretær 

 


