Referat af bestyrelsesmøde i Vestjyllands UL Flyveklub (VULF)
Mandag den 5. oktober 2020 kl. 19.00 (udsat fra torsdag d. 29. september
grundet manglende fremmøde), klublokalet
Til stede:
Bent Jensen
Michael Fyrstman
Allan Korsholm
Nicki Søgård
Henrik Schäfler
Allan Molbech (suppleant)
Indbudt: Steen Lund

Dagsorden
1. Klubflyveren
Allan M beretter at der fortsat er vibrationer i motoren ved bestemte omdrejningstal. Allan M
anbefaler, at vi flyver den til Joachim i Rendsburg, hvilket Nicki bakker op. Allan M har aftalt med
Claus P, at han gerne vil flyve med, grundet hans tyskkundskaber. Det vedtages, at Allan M og Claus
P ringer derned, og hører på pris m.m. Der gives tilladelse til at få udført reparation, hvis ikke prisen
er helt ublu. I samme omgang skal Joachim også kigge på gearkassen.
Reparationskit til næsehjul ligger klar, og skal blot monteres.
Propellen er afbalanceret, og synes i god stand.
2. Økonomi.
Den nye flyver har fløjet 133 timer indtil videre i år. Flyveren har kostet 170.000, men der er brugt
70.000 timer på reparationer/opgraderinger. Kassereren er ikke tilfreds med økonomien.
3. Ny prisstruktur på klubflyveren
I dag er der to strukturer
a. Der betales 2.500 kr. i flyveret og 500 kr. pr. tacho time
b. Der betales 750 kr. for de første 10 tacho timer, og derefter 500 kr. pr. tacho time.
DULFU giver 550 pr. tacho time, når de lejer klubfly rundt omkring i landet. Når de lejer vores
klubflyver betaler de således ikke flyveret, hvilket ikke er rimeligt i forholdt til vores medlemmer.
Nicki foreslår en struktur, hvor vi hæver klubkontingentet fra 800 til 1.000, fjerner flyveretten, og
betaler 550 kr. pr. time. Det skal gøre det mere attraktivt at flyve mange timer, sidestille
medlemmer med DULFU og tiltrække flere fra RST, der jo nu kan vedligeholde A-certifikatet på L.
Det vedtages, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling torsdag den 5. november kl.
19.00 (kl. 18.00 for dem, der vil deltage i spisning – Allan M sørger for forplejning, Allan K sørger for

tilmelding), hvor bestyrelsen indstiller at timeprisen hæves til 550 kr. pr. time og kontingentet
hæves til minimum 1.000 mod at flyveretten fjernes.
4. Julefrokost
Nicki har snakket med Jens Peder fra RST, der holder i november. Grundet situationen med Covid,
venter vi og ser tiden an.

Referent: Allan Korsholm, sekretær

