
Referat af bestyrelsesmøde i Vestjyllands UL Flyveklub (VULF) 

Mandag den 3. juni 2019 kl. 19.00, klublokalet 

 

Til stede:   

Bent Jensen 
Michael Fyrstman 
Allan Korsholm 
Henrik Schäfler 
Nicki Søgård 

Allan Molbech  
 

Indbudt (i anledning af DULFU arrangement): 

Niels Rasmussen 

Claus Bruhn 

 

Dagsorden 

 

 

1. Referatet fra sidst 

Maksbeløbet på benzinkortet er nu hævet til kr. 2.500 

 

2. DULFU-træf 

a) Der er 21 tilmeldte via DULFU – 6 fra VULF. Derudover har Allan M modtaget 9 tilmeldinger 

direkte. Vi havner dermed på 30 tilmeldte. I alt er 6 fly er tilmeldt. 

b) Vi skal have arrangeret frokost på ankomstdagen lørdag den 15. juni kl. 12.00 – 13.00/13.30 – 

hvem og hvad? 

a. Henrik S undersøger om der er stole og borde nok i lufthavnen, så vi kan holde 

arrangementet i terminalbygningen. 

b. Allan M, Claus B, Niels R og Bent J mødes fredag den 14. juni kl. 15.30 og stiller op. 

c. Allan K sørger for bestilling af 36 sandwich. 

d. Henrik S sørger for indkøb af øl, vin, vand, kaffe, juice (til morgenmad) servietter samt 

engangsglas.  

c) Air-to-air fotografering. Allan M tager kontakt til Sandra, og Niels R kender en fotograf.  

d) Helle M, Claus B, Lovisa bager kage til eftermiddagskaffen. 

e) 15.30 afgang til Stauning Whisky – Vi klarer transporten frem og tilbage i egne biler.  

f) 19.00 ankommer svinet – Allan M bestiller til 35 personer. Allan M sørger også for boller til 

”natmad”. Bent J sørger for smør, pålæg, m.m. 

g) Morgenmad: Allan K tager morgenbrød, (og evt. ost, smør, hvad der mangler) med fra 

Ringkøbing søndag morgen. Vi tæller op lørdag aften, hvor mange der overnatter. 

h) Efter besøg på museet søndag, stiller vi an med rester, hvorefter gæsterne flyver hjem. 

 

3. Klubtur 

Vi planlægger klubtur til Wyk i august, og om muligt også en tur til tårnet i Billund i efteråret.  

 



 

4. Klubaftener 

Det har været forslået, at vi flytter klubaften til en anden ugedag grundet museumsflyvning. Det 

besluttes, at vi fastholder klubaften onsdag aften, da det vurderes, at problemet ikke er så stort, og 

onsdag er etableret i medlemmernes bevidsthed, som fast klubaften. 

 

5. Klubmøde om fremtidig indkøb af flyver 

Økonomien begynder virkelig at være fornuftig i flyveren og vi kan nu begynde at overveje, hvad vi 

nu vil (nyt fly, ekstra fly, …). Vi indkalder klubbens medlemmer til et møde mandag den 12. august 

kl. 19.00, hvor vi i fællesskab kan diskutere, hvad vi som klub gerne vil. Allan K laver et opslag på 

Facebook, og sender det ud på Signal. Samme aften kunne vi også snakke klubtur til Wyk    

 

Dato for næste møde: Mandag den 19. august kl. 19.00 

 

Referent: Allan Korsholm, sekretær 


