
Referat af bestyrelsesmøde i Vestjyllands UL Flyveklub (VULF) 

Mandag den 28. august 2017 kl. 19.00, hangaren 

 

Til stede:   

Bent Jensen, formand 

Birgir Leivsgard, materielansvarlig  

Michael Fyrstman, webmaster  

Henrik Schäfler, kasserer 

Allan Korsholm, sekretær  

 

Yderligere indbudt: 

Allan Molbech, uddannelsesansvarlig  

Dagsorden 

1. Undervisning 

2. Opfølgning på Airshow 2017 

3. Klubaftener fremover 

4. Klublokaler  

5. Eventuelt 

6. Næste møde 

 

Ad pkt. 1. (Undervisning) 

a. Per Horn har tilbudt, at hjælpe med den praktiske skoling. Det skal i givet fald foregå i ”klumper” 

med et par elever ad gangen. Vi må se, om det er en model, der kan lade sig gøre med nye elever. 

b. Teorihold. Vi er nødt til at se hvor mange der er interesseret, inden vi lægger os fast på, om 

undervisningen skal være PPL/LAPL-teori eller UL-teori (KUN til UL - ikke TMG). Efter 6. september 

udmeldes det fra DULFU, hvad undervisningsmaterialet bliver. 

Under mødet, blev Helge Hald (uddannelseschef, DULFU) ringet op. Han kunne berette, at 

prisforskellen for de to typer teori ca. vil være 5.000 for PPL/LAPL og 300 for UL. Begge dele inkl. 

prøverne.  

Med hensyn til UL-prøver, vil disse blive afviklet 3 gange om året: 1. onsdag i april, 2. onsdag i juni 

og 3. onsdag i august.  

c. Klubmedlem Claus V. Pedersen er interesseret i at uddanne sig til instruktør. Det er uklart hvor 

meget merit, der gives for erhvervsuddannelsen. Helge Hald kunne dog berette, at kravet til 

instruktører med PPL er også 100 timer, men at der kan overføres 10% fra PPL, dog max 50 timer. 

Han kunne endvidere berette, at der afholdes instruktørkursus i løbet af efteråret 2017.  

d. Bent Jensen har fået kendskab til en tidligere UL-instruktør, der gerne vil hjælpe. Det skal dog 

undersøges hvorvidt han fortsat har rettigheder, og hvad det evt. kræver at 

opgradere/generhverve. 

 

  

 



Ad pkt. 2 (Opfølgning på Airshow)  

a. Der er fire, der er interesseret i flycertifikat, på listen fra Airshow. Birgir ringer til dem, og inviterer 

til klubaften den 6. september kl. 18.00. Allan M kommer og fortæller lidt om uddannelsen. 

Herefter rundture og afslutningsvis en pølse. Michael F køber pølser og brød mm. Allan M lavet et 

opslag på FB, som vi alle sørger for at dele - flittigt  

Ad pkt. 3 (Klubaftener fremover) 

a. Bent Jensen foreslår, at vi laver små undervisningsaftner, hvor medlemmer kan få opfrisket 

fraseologi, udfyldning af flyveplaner osv. Klublokalet skal dog først gøres færdig. 

Ad pkt. 4 (Klublokaler) 

a. Vi mangler gulvtæppe - Michael F undersøger, om han kan skaffe noget (4x10 m). 

b. Henrik S tager kontakt til vores udlejer af hangarfaciliteter Verner mht. overtagelse af elmåleren. 

 

Ad pkt. 5 (Eventuelt) 

a. Klubflyveren er groundet, som følge af defekt batteri. Hvorledes adviserer vi medlemmerne om 

fremtidige groundings? Birgir booker nu time for time i det gamle system, hvilket er meget 

tidskrævende. Henrik S kigger efter en bookingside, med flere/bedre muligheder. Hvis ikke det er 

muligt, at finde bedre alternativer, kunne vi eventuelt ændre billedet af flyveren i det gamle system 

med teksten: grounded pga… 

b. Moms fra skoleflyvning. Vi er ved at flyve så mange skoletimer, at det kan betale sig at gøre en 

indsats. Det er i øvrigt muligt at søge 5 år tilbage i tiden. Henrik S undersøger nærmere. 

c. Vi har ikke fået betaling fra Airshow endnu. Henrik S. sender en faktura. 

d. Kan vi ikke alle (der har skrevet under på pilotkontrakten) få adgang til at åbne porten? Bent Jensen 

tager kontakt til lufthavnschef Helle Boller. 

 

Ad pkt. 6 (Næste møde) 

a. Mandag den 18. september, klokken 19.00 

 

Referent: Allan Korsholm, sekretær 

 


