
Referat af bestyrelsesmøde i Vestjyllands UL Flyveklub (VULF) 

Onsdag den 09. januar 2019 kl. 19.00, klublokalet 

 

Til stede:   

Bent Jensen, formand 
Michael Fyrstman, webmaster 
Allan Molbech, uddannelsesansvarlig  
Allan Korsholm, sekretær 
Henrik Schäfler, kasserer 
Nicki Søgård, materialeansvarlig 

 

Dagsorden 

1. Referatet fra sidst 

a. Nye headsæt er købt. De virker, men er ikke super gode. 

b. Vi drøfter propellens tilstand med kontrollanten (Erik Leander). Nicki tager kontakt. 

2. Julefrokost 

a. Allan K laver en invitation til medlemmer med påhæng, sørger for tilmeldinger og bestiller 

mad. Sidste frist for tilmelding den 20. januar. Pris pr. person kr. 150. Indbetaling skal ske 

på klubbens kontonummer. 

b. Bent J tager et udvalg af vine med til salg. 

c. Henrik S handler servietter, duge, øl og sodavand i Tyskland. 

d. Birgir hjælper muligvis til med borddækning mm. 

3. Lejerforeningen 

a. Nicki hører Verner til, om VULF er tilmeldt for året 2019. Til generalforsamlingen den 27. 

februar kl. 19.00, deltager Bent J som repræsentant for klubben (alternativt Henrik S). 

4. Savannah’en 

a. Der skal laves service og eftersyn – Michael og Nicki iværksætter. I forbindelse med service, 

skiftes, om muligt, vinduet i venstre side. 

b. Det har tidligere været drøftet, at radioen skulle udskiftes, da den ikke er for god. Det viser 

sig, at det ikke er radioen, men de headsæt der anvendes, som har betydning. Vi lader den 

gamle sidde i. 

c. Nicki kigger på muligheden for at lave forbindelse, så man kan sætte batteri til, uden at 

skulle pille bunden af flyveren, i de tilfælde hvor batteriet strejker. 

d. Der skal nye dæk på. Nicki bestiller. 

e. Bent J tager kontakt til Bent Murer (Herning) med henblik på køb af stumper fra deres 

havarerede Savannah. 

f. Nu skal vi have skiftet vand-køleren. Allan M tager kontakt til Digidan, med henblik på 

indkøb af ny. 

g. Vi skal have omregistreret Savannah’en fra 9-393 til OY-9393. Det koster ikke noget. Nicki 

undersøger, om han kan få lavet nye numre. 

5. Elever og skoling 

a. Allan M beretter, at der for øjeblikket er 5 aktive elever: Niels, Troels, Martin, Helle og 

Lasse. Der er kommet 3 nye medlemmer fra TMG, der skal omskoles til UL og der er 

yderligere et til to medlemmer på vej.  



6. Økonomi 

a. Det begynder at se godt ud med økonomien. Det hjælper, at vi har sat kontingentet op, har 

fået penge tilbage fra SKAT (i.fm. skoling) og der er kommet mange elever, og dermed 

mange skolingstimer. 

 

7. Generalforsamling 

a. Ordinær generalforsamling afholdes mandag den 18. marts kl. 19.00 i klublokalet. 

På valg: Bent J, Michael F. 

b. Allan K laver et forvarsel på Facebook, således at medlemmer kan nå at indsende forslag til 

generalforsamlingen senest den 15. februar. Herefter udsendes den endelige indkaldelse, 

vedhæftet dagsorden, samt det reviderede regnskab. 

c. Bestyrelsen indstiller forslag om vedtægtsændring angående indkomne forslag. Den 

præcise formulering udarbejdes på næste bestyrelsesmøde den 4. marts 2019. 

8. Evt. 

a. Bent J sørger for pengekasse til sodavandssalget i klublokalet. 

 

Dato for næste møde: mandag den 4. marts 2019 kl. 19.00 i klublokalet 

Referent: Allan Korsholm, sekretær 


