
Referat af bestyrelsesmøde i Vestjyllands UL Flyveklub (VULF) 

Mandag den 11. april 2020 kl. 16.30, klublokalet 

 

Til stede:   

Bent Jensen 
Michael Fyrstman 
Allan Korsholm 
Henrik Schäfler 
Nicki Søgård 

Allan Molbech (suppleant)  
 
Indbudt: 
Medlem Steen Lund som uddannelsesansvarlig i DSvU 
 

 

Dagsorden 

1. Generalforsamlingen blev jo udskudt pga. Corona-epidemien. Ny dato for generalforsamling 16. 

juni kl. 19.00. Grill fra kl. 17.00. Michael køber ind til Grill. Allan K udsender ny indkaldelse.  

 

2. Der arbejdes i øjeblikket på at gøre Steen Lund til instruktør.  I forlængelse deraf blev det 

debateret, om Steen kunne tænke sig, at træde til som klubbens næste uddannelsesansvarlig. Det 

ville han gerne. Bestyrelsen indsætter Steen, når han er klar.  

  

3. Status på klubflyver. Mange nye dele, så den er up-to-date, dog stadig nogle små rystelser, som 

Nicki dog ikke mener vi skal gøre noget ved, før til vinter. Radio og transponder driller lidt, Nicki 

kigger på det. Allan M foreslår en fælles vedligeholdelsesprocedure. Vi skal også have lavet en ny 

pilotkontrakt. Allan M laver udkast til ny pilotkontrakt og rundsender til bestyrelsen til 

godkendelse, så vi kan få den med på generalforsamlingen, hvor medlemmerne kan underskrive.   

 

4. Klubbens aktiviteter. Vi har længe talt om en tur til Wyk, vi venter dog med planlægning til 

grænserne er åbnet. Henrik S laver en liste over interessante destinationer, og præsenterer den på 

generalforsamlingen. Steen foreslår en spinøvelse i svævefly i Ejstrup – evt. en onsdag, hvor vi 

alligevel har klubaften. Steen kommer med forslag til dato og format på generalforsamlingen.  

 

5. Økonomi: Flyveren blev lidt dyrere end forventet, men flyveren flyver langt mere ind nu, end 

tidligere. Økonomien ser generelt fornuftig ud. Henrik S har undersøgt muligheden for Mobilepay. 

Det koster 1.000 kr. i oprettelse, samt 75 øre pr. transaktion. Det er i overkanten, så vi venter. 

 

6. Materialechef – der skal findes en ny materialechef, da Nicki snart starter militærtjeneste. 

Bestyrelsen opfordrer Allan M, som dog anbefaler Sandra – Allan M spørger om hun har lyst.   

 

Dato for næste møde:  Mandag den 22. juni kl. 19.00 

Referent: Allan Korsholm, sekretær 


