
Referat af bestyrelsesmøde i Vestjyllands UL Flyveklub (VULF), Klubhangaren Stauning Lufthavn 

Søndag den 14. august 2016 kl. 19.00. 

 

Til stede: Allan Lauersen Molbech, Henrik Schäfler, Bent Jensen og Allan Wiuff Korsholm 

 Airshow 

o Mødetid fredag den 19. august kl. 16.00 for opstilling af hegn og telte. 

o Mødetid lørdag den 20. august kl. 08.00 for morgenbriefing i BenAirs hangar. 

o Allan M aftaler med Brian B, at der afholdes billetteringsbriefing, for de der skal stå for 

dette om lørdagen - evt. i løbet af ugen. 

 Hvervning af nye medlemmer 

o Allan M har opdateret vores folder. Henrik S. sørger for at printe/folde, så de er klar til 

Airshowet. 

o Det er vigtigt, at vi får skabt en klubkultur - også i forhold til at hverve nye medlemmer. 

Derfor arrangeres et åben hangar arrangement for medlemmer og flyveinteresserede 

mandag den 5. september kl. 18.30. Allan M forbereder et ”infoforedrag” for evt. 

interesserede der skulle dukke op. 

 Teorihold til efterår/vinter 

o Vi fortsætter som vi plejer - Nye aspiranter læser teori ved Midtjysk Flyveskole (evt. i 

Stauning, hvis der er stor nok tilslutning), og skoler på Savannah’en ved Allan M. 

 Langsigtet planlægning af nyt klubhus og finansiering. 

o Vi nedsætter en arbejdsgruppe, som skal arbejde på en langsigtet strategi for etablering af 

klubfaciliteter. 

 Eventuelt 

o Det ser ikke for godt ud med timerne på Savannah’en - der bliver fløjet for lidt. Årsagen 

findes nok primært i det dårlige flyvevejr i sommers, kombineret med en ”flugt” fra 

Savannah’en over på andre fly, med bedre komfort. Bestyrelsen undersøger mulighederne 

for et salg af Savannah’en med henblik på køb af en maskine, der både har gode 

skolingsegenskaber, men også fint kan bruges som rejseflyver - evt. en C42… I forbindelse 

med et evt. salg, arbejder bestyrelsen på anskaffelse af en erstantings-/overgangsflyver, 

således at medlemmerne holdes flyvende! 

 

 

 

 

 

 

Referent: Allan Wiuff Korsholm, sekretær  


