
Referat af bestyrelsesmøde i Vestjyllands UL Flyveklub (VULF)  

Onsdag den 17-02-2020 kl. 19.00 i 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. Klubflyver 

Opfølgning på salg af klubflyver 9-393.  Vi fik solgt klubflyveren for 112.000,- kr. , 
hvilket var indenfor de betingelser, som blev vedtaget på den ekstraordinære 
generalforsamling. 

VULF har nu købt en anden klubflyver, nemlig en C42, B model. Prisen blev aftalt 
til 170.000,- kr.  Der skal nu forestå klargøring af 1000 timers service. Flyet skal 
indregistreres, synes og der skal tegnes forsikring.  Det nye klubfly får 
kendingsbogstaverne OY-9255. 

Der skal købes ny radio og transponder. Der blev talt om Dittel KTX2 
transponder, pris 1.760 euro og Dittel KRT2 radio, pris 1.269 euro + antenne 
m.m. Henrik og Allan forestår i samarbejde indkøb af dette. Radio og 
Transponder kan ses på hjemmesiden AeroShop.eu. 

Da der ikke er tachotæller i klubflyet, blev det diskuteret om der skal indkøbes 
en sådan, da der er tale om en klubflyver. Bent undersøger om Herning UL klub 
ligger inde med en fra deres tidligere Savannah, eller om vi skal købe en ny.  

Ligeledes blev der talt om indkøb af en benzintrykmåler. Undersøges nærmere.  

Der skal monteres nyt logo på klubflyveren og kendingsbogstaver.  



Allan Molbech vil bestille kode hos motorflyvesekretariatet til transponder.  Der 
skal indhentes radiotilladelse hos DULFU, samt tegnes forsikring.  

Erik Leander har lovet at være behjælpelig ved syn af klubflyveren, når den er 
klar. 

 

2. Økonomi 

Henrik oplyste at vi på nuværende har et underskud i klubben på -52.748,- kr. 
efter køb af ny fly. Der mangler fortsat lidt indbetaling for flyvetimer.  Herudover 
kommer så udgifter til service, klargøring og instrumenter til det ny fly. Der 
budgetteres med en udgift på ca. 30.000,- til klargøring m.m., men så skulle 
klubben også være i besiddelse af et rigtig godt velfungerende fly, som gerne 
skulle bruges meget.  

 

3. Priser 

Det blev aftalt, at den fremtidige pris på flyvetimer og brug af det nye klubfly 
bliver som tidligere, dog lidt ændret vilkår. Der vil være 2 muligheder for 
betaling. Den ene er en årlig pris for brugsretten på 2.500,- kr. samt 
efterfølgende 500,- kr. pr. time, eller man betaler 750,- kr. for de første 10 timer, 
og derefter 500,- kr. pr. time. Der vil være uændret pris for piloter med licens og 
for de under uddannelse.  Herved er der også mulighed for at de af klubbens 
medlemmer, som ikke vil flyve 10 timer, kan bruge den uden at betale 2.500,- kr. 
for brugsret.  En forudsætning er dog at der er foretaget omskoling og der er 
underskrevet pilotkontrakt.  

Alle pilotkontrakter skal i øvrigt fornyes, da de var udsted til 9-393.  

 

4. Generalforsamling 

Datoen blev fastsat til tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19.00 i hangaren.  

Følgende er på valg. 

Henrik Schäfler, Nicki Søgaard, Allan Korsholm, Allan Molbech, suppleant 

Alle er villige til genvalg.  

Allan Molbech ønsker at få en pause som uddannelsesansvarlig, og Claus 
Pedersen vil gerne opstille til posten for næste år.  

Der blev fremsat ønske om valg af en medieansvarlig som kunne stå for 
opdatering af facebook m.m. samt publicering af VULF, herunder arrangementer 
m.m., samt ønske om oprettelse af en gruppe medlemmer, som ville arbejde for 
fremtidige projekter og planer for klubben.  Denne gruppe skulle også undersøge 
muligheder for tilskud, ansøgninger til fonde ect.  



 

5. Eventuelt 

Henrik nævnte at portene til hangaren nu igen er et kæmpe problem, som de i 
øvrigt snart har været mere eller mindre i 5 år. Det er simpelthen ikke muligt at 
åbne portene alene, hvilket er yderst utilfredsstillende. Bent nævnte at han 
havde talt med Verner, som ville få lavet portene. Henrik nævnte at 
konsekvensen kunne blive, at han ikke betalte for leje, hvis det ikke blev løst 
snarest. Der følges op på dette problem. 

 

6. Klubturer 

Allan Molbech nævnte at der forelå en invitation til fødselsdag på Ringsted 
flyveplads den 18. maj 2020, hvis nogen var interesseret. 

Den tur som DULFU havde planer om at arrangere bliver formentlig aflyst. 
Derfor havde Allan og Helle selv planer om at flyve en tur i uge 31, men ville 
gerne have nogen med, hvis der var interesserede.   

 

7. Klubaften 

Der vil blive afholdt klubaften 1. onsdag i måneden som tidligere. Hvad gør vi for 
at få opbakning til disse aftener. Bent ønskede at der var nogle medlemmer, 
personer, som kunne arrangere et tema på disse dage, som så måske kunne 
tiltrække flere medlemmer 

 

8. Næste møde. 

Ikke aftalt 

 

Referent:  

Michael Fyrstman, webmaster. 

 


