
Referat bestyrelsesmøde 15. februar 2021 
 

Deltagere: 
Morten Rom, Christian Stephansen, Hans Hessellund, Lars Andersen og Peter Holst.  

 

Agenda: 
• Kommende generalforsamling.  

• Diverse events i løbet af året 

• Fly 

• Evt. 

 

Kommende generalforsamling: 
Der blev diskuteret hvordan håndterer onlinemødet smartest. Minimum Hans, Christian og Morten sætter 

sig på samme lokation, ex. Aalborg Zoo. Disse 3 personer, da det er dem som vil have mest taletid. Morten 

udsender instrukser om hvor og hvordan teams hentes. 

Ved onlinemøde, alle deltager med undtagelse af den som taler, slukker mikrofoner. Via håndsoprækning 

eller chatbesked, får person taletid.  

Regnskabet blev gennemgået. Der var en enkelt post som skulle omposteres. Hans eller Morten udsender 

opdateret snarest.  

Der blev talt om hvem som er på valg, hvem som kunne være interessent at få i bestyrelsen og der blev talt 

om hvordan vi forestiller os næste bestyrelse er sammensat. Vedtægterne siger minimum 3 

bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter. Vi overvejer at gå ned i antal i bestyrelsen, for at have flere ude i 

udvalg i stedet. Olavs fine fremvisning blev diskuteret og bestyrelsen vil gerne støtte op.  

Diverse event i løbet af året: 
Der blev talt om Turboelevugen, POPS og indkomne omkring udleje af fly (206’eren) til Blokhus event 

(Torben Glud). Enighed om at turboelevuge og POPS skal være succes. Vi ønsker ikke at udleje fly til Blokhus 

event medio juni. Grunden er vi har selv mere brug for flyet i perioden.  

Flysituationen: 
Flyet er nu i Tyskland. Pt. er fly blot en bunke metalt, da fly nu er uden registrering. Flyet forventes at 

komme på tysk registrering inden for de nærmeste uger. Vi får monteret skydivekit i Tyskland. Det bliver en 

rulledør, trinbræt og greb. Resten (interiør) bruger vi fra Portugalt kittet.  

Evt. 
Christian havde info fra Ole omkring vores byggeplaner. Kommunen har givet grønt lys. Vi afventer stadig 

svar fra fondsansøgninger.  


