
Referat af bestyrelsesmøde i Vestjyllands UL Flyveklub (VULF) 

Søndag den 1. maj 2016 kl. 10.00. 

Til stede: Allan Lauersen Molbech, Henrik Schäfler, Bent Jensen, Allan Wiuff Korsholm, Richard 
Slot Krüger (suppleant) 

• Aktiviteter i den kommende tid 

o Airshow, 20. august 2016 

- Vi er blevet tilbudt at stå for billettering. Vi vil blive betalt for dette - 
kan/vil vi det?  

- Det blev besluttet, at det vil vi gerne, men vi skal finde en tovholder på 
projektet, der dels skal undersøge, om det er muligt at samle det antal 
hjælpere der skal til, dels skal stå for den efterfølgende koordinering med 
opstilling, vagtskemaer, osv. Klubmedlem Brian Bøndergaard blev kontaktet 
telefonisk under mødet, og sagde ja til opgaven.  

- Savannah’en skal shines op i forbindelse med Airshow. Det drejer sig 
primært om pletmaling og polering. Birgir foreslås til at stå for 
koordineringen af en dag hvor 4-5 personer mødes om dette. 

o Klubture.  

- Da der ikke er mange frie sæder i klubregi, lader vi det være op til 
flyejerne selv at planlægge en sådan tur. Eventuelle deltagere på 
Savannah’en, må komme med efter først til mølle princippet 

o Værgekampagner.  

- Vi ser på dette på et senere tidspunkt, men vi skal være klar umiddelbart 
under og efter Airshow, hvor der vil være et godt grundlag for at værge 
nye medlemmer.  

o Klubaftener.  

- Der vil fremover være klubaften den 1. mandag i måneden kl. 18.30.  

o Aerobatics-kursus.  

- Vi opfordrer klubbens medlemmer til at deltage. 

o Grillaften i RST den 25. juni.  

- Allan M videresender invitationen fra RST til VULF’s medlemmer.  

• Klublogo   

o Richard tegner logoer i forvejen, og vil gerne komme med et par udkast til et 
klublogo, som han sender rundt til bestyrelsen. 

• Øl og vand i hangaren.  

o Det kunne være rart med lidt øl og vand i hangaren, så man kan sidde og hygge sig 
med hinanden efter flyvning mm. Henrik sørger for dette, samt en kasse til 
betaling. 

Referent: Allan Wiuff Korsholm, sekretær 


