
Referat af bestyrelsesmøde i Vestjyllands UL Flyveklub (VULF) 

Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00, hangaren 

 

Til stede:   

Bent Jensen, formand 

Birgir Leivsgard, materielansvarlig  

Michael Fyrstman, webmaster  

Henrik Schäfler, kasserer 

Allan Korsholm, sekretær  

 

Yderligere indbudt: 

Allan Molbech, uddannelsesansvarlig  

Dagsorden 

1. Opfølgning på referat fra sidst 

Allan M sørger for at købe ny køler til klubflyveren, hvis det kan lykkes ham, at finde en til under 

2.000 kr. 

Birgir koordinerer overordnet eftersyn på klubflyveren, og sætter Michael F og Brian B ind i de 

forskellige eftersyn, så de fremover kan hjælpe med udføre disse. 

Michael F tager pilotkontrakterne med hjem, og scanner dem ind, så vi har dem elektronisk. 

 

2. Lejerforeningen i Stauning Lufthavn 

Vi har muligheden for at melde os ind i lejerforeningen i Stauning Lufthavn. Det koster klubben 150 

kr. pr. år. Bent J har meldt os ind. Claus Vinther Pedersen er vores repræsentant i lejerforeningen. 

 

3. Pilotkontrakten 

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra et klubmedlem, der var bekymret for 

konsekvenserne af evt. havari på fremmed plads. Det fremgår ikke tydeligt af kontrakten, hvem der 

skal dække udgifterne for hjemtransporten - det kan blive dyrt for medlemmerne.  

Henrik S. undersøger forsikringspolicen, for at se, om ikke det skulle være dækket af forsikringen, 

således at medlemmer ikke kan hæfte for mere end selvrisikoen. Hvis ikke hjemtransporten er 

dækket af forsikringen, må vi tage problemstillingen op igen i bestyrelsen. 

 

4. Klubhus - Vi er blevet tilbudt at købe KZ&V klubhuset 

Driftomkostningerne ligger på omkring 20-30.000 kr. Det vil kræve en kontingentforøgelse på 

omtrent 1.000 pr. medlem. Derudover kommer fremtidige udgifter til vedligehold m.m.  

Vi takker pænt nej til tilbuddet. Bent J giver besked til KZ&V. 

 

5. Klublokalet 

Det drypper ind med vand overalt. Det vil være ærgerligt, hvis alt det arbejde, der er lagt i at gøre 

lokalet i stand, bliver ødelagt af indtrængende vand. Bent J tager kontakt til Verner, for at finde ud 

af, hvordan vi kan løse problemet. 

 

 



6. Klubflyveren  

Flaperons mangler stadig en smule finjustering - Birgir tager fat i ”hjemmebyggeren” (Søren), for at 

høre, om han kan hjælpe med dette. 

Allan M vil donere sin gamle radio, der har bedre lyd og sendeforhold. Tak for det! 

 

7. Generalforsamling 

Dato for den ordinære generalforsamling blev sat til tirsdag den 20. marts kl. 19.00 i klublokalerne. 

På valg er:  

Henrik S - ønsker ikke genvalg 

Birgir - ønsker ikke genvalg 

Allan K - ønsker ikke genvalg 

Næste år er Bent J og Michal F på valg. 

Allan K udsender indkaldelsen.   

Bent J køber brød 

 

8. Økonomi 

Henrik S har fået en aftale med SKAT om afgiftslettelse på flybrændstof i forbindelse med skoling. 

 

Dato for næste møde: tirsdag den 27. marts kl. 19.00. 

 

Referent: Allan Korsholm, sekretær 

 


