
Referat af bestyrelsesmøde i Vestjyllands UL Flyveklub (VULF)  

Onsdag den 6. november 2019 kl. 19.00, hangaren. 

 

Til stede: 

Bent Jensen, formand 

Michael Fyrstman, webmaster 

Allan Molbech, uddannelsesansvarlig 

Henrik Schäfler, kasserer 

Nicki Søgaard, materielansvarlig 

 

Afbud fra: 

Allan Korsholm, sekretær 

 

Dagsorden 

 

1. Opfølgning på salg af klubflyver 9-393. Allan Molbech oplyste at der 
havde været kontakt fra 2 personer. Den ene formentlig en svensker, som 
havde forespurgt på flyveren, men ikke havde svaret tilbage. 

Den anden var en instruktør fra Polen, som var interesseret i 2 nye fly, 
hvoraf det ene gerne skulle være en Savannah. Efter samtalen blev 
konklusionen at motoren ikke kunne bruges til undervisning i Polen, da 
den skulle gennemrenoveres eller udskiftes grundet alder.  

 

2. Allan Molbech oplyste at han måske havde en C42 på hånden, hvis vi fik 
solgt 9-393. En C model fra 2012 til en udsalgspris på 350.000,-. 
Bestyrelsen var enige om, at det var i overkanten rent prismæssigt.  

 

3. Henrik Schäfler oplyste vedr. økonomi, at det nu ser lovende ud. Der er 
blevet fløjet rigtig meget, så status p.t. er at klubben i dag har en gæld på - 
22.432,- kr. dog mangler der indbetaling for flyvetimer indtil nu på 
13.825,- og kommende kontingentindbetalinger på ca. 22.400,-. Så status i 
december 2019 skulle gerne ligge omkring et plus på 13-14.000,- kr. 
 

4. PPR tilladelse ligger stadig for enkelte piloter til underskrift i lufthavnen, 
hvis man vil flyve uden først at skulle ringe ind og meddele at man har til 



hensigt at flyve uden for åbningstid. Tilladelsen udløber dog pr. 31/12-19, 
hvorefter der skal udfærdiges en ny fra Lufthavnen.  
 
 

5. Julefrokost. Nicki oplyste at RST havde ytret ønske/forslag om, at vi 
afholdt julefrokost sammen for at udbygge det sociale fællesskab.  
Det blev diskuteret lidt for og imod, men det blev besluttet at vi gerne vil 
forsøge os det fælles arrangement. Nicki arbejder videre med ideen.  
 
 

Dato for næste møde blev fastsat til mandag den 17. februar 2020 kl. 19.00 

 

Referent:  

Michael Fyrstman, webmaster. 

 


