
Referat af bestyrelsesmøde i Vestjyllands UL Flyveklub (VULF) 

Mandag den 04. marts 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. De nye headsæt er ikke for gode. Michael F tager kontakt til Erik Leander, og hører, om han 

evt.  vil tage dem tilbage, hvis vi køber nogle bedre hos ham. 

b. Med hensyn til omregistrering af klubflyveren til OY, så har Nicki kontakt til fabrikant af 

mærkater. Vi skal lige vente, til det bliver lidt varmere i vejret, da de ellers ikke er til at 

arbejde med. 

c. Nicki har undersøgt muligheden for at lade på flyverens batteri, uden at bundpladen skal 

skrues af. Den umiddelbare løsning var dyr, men han arbejder fortsat, på at finde en 

løsning. 

d. Bent J har haft kontakt til Herning med henblik på salg af stumper fra deres havarerede 

Savannah. De var ikke interesserede i at sælge. 

e. Der er nu indkøbt en ny køler til Savannah’en, som vi kan montere, når den anden ikke kan 

mere. 

f. Vedtægtsændringerne der blev diskuteret ved sidste møde droppes. 

2. Evaluering af julefrokost 

a. Julefrokosten var en succes. Tidspunktet (januar) synes at passe de fleste, så det holder vi 

os til næste år også. 

3. Generalforsamlingen den 18. marts 

a. På valg: Bent J (modtager genvalg), Michael F (modtager genvalg), Allan M (suppleant – 

modtager genvalg) 

b. Bent J forbereder formandens beretning, suppleret med uddannelsessituationen (Allan M) 

c. Henrik S forbereder kasserens beretning. 

d. Hanne S stiller op som revisor. 

e. Bestyrelsen indstiller, at der ikke ændres på årskontingenter, som for øjeblikket er: 800 kr. 

for aktive og 400 kr. for passive medlemmer. 

4. Elevsituationen 

a. Allan M beretter, at det går støt fremad.  

5. Savannah’en 

a. Klubflyveren er i orden. Der er lavet nogle små udbedringer bl.a.: nye dæk og tætning af 

slanger til køleren. 

 

 



6. Lejerforeningen 

Der er i lejerforeningen blevet drøftet muligheden for at etablere en mogas-”stander” på 

lufthavnens område. Vi skal have noget mere konkret mht. pris, placering, afregning m.m. inden vi 

kan tage stilling til, om det er noget vi kan bakke op om. 

7. Evt.  

Måske vi skulle arbejde på et fællesarrangement for alle lufthavnens klubber og ansatte. Det kunne 

evt. være en sommerfest, som kunne afholdes i lufthavnsbygningen. Vi arbejder videre. 

 

Dato for næste møde: fastsættes af den nye bestyrelse, efter generalforsamlingens afvikling. 

 

Referent: Allan Korsholm, sekretær 


