
 
 

 

Referat: Bestyrelsesmøde FKNF  
 

 

Dato: D. 8. april 2021 kl. 21 

 

Referent: Olav Bro 

Ordstyrer: Morten Rom 

 

Tilstede:  

Morten Rom 

Christian Stephansen 

Hans Hessellund 

Max Frelling 

Kasper Kruuse 

Olav Bro (som referent) 

 

Olav gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at man siger, hvis noget ikke skal føres til referat. 

 

Dagsorden og referat: 
 

1. Valg af ordstyrer: Morten 

 

2. Valg af referent: Olav 

 

3. Emner: 

- Status på flyet: 

o Der er kommet nyt vedligeholdelsesprogram for de næste kommende år 

o Skydiving kittet er næsten færdigt 

o Luftdygtighedsbevis afventer  

o Vi skal have styr på, hvad der skal ind i flyet og dette skal bestilles hjem inden flyet 

kommer. Dette er Jørgen i gang med at kigge på. Max kontakter Jørgen for status 

og tilbyde hjælp. 

o Max er på skole de næste 2 måneder på hverdage 

o Flyet forventes at være klart i primo/medio maj 

o Ellers er der ikke så meget nyt, men det skrider fremad 

 

Action punkt listen blev brugt som agenda: 

- Ekstraordinær generalforsamling: Udført: 

- Ekstraordinær generalforsamling 2: Er indkaldt til dette 

o Folk der ikke kan deltage opfordres til at sende brevstemme/fuldmagt til Morten 

- Sindal Marked: Er aflyst endnu en gang 

- Hjallerup Marked er også aflyst, men vi kan godt begynde med at forberede til Hjallerup 

Marked 2022.  

- Blokhus Vindfestival: De tror stadig på, at det bliver til noget og de er informeret om, at 

FKNF skal have minimum 14 dages varsel, hvis klubben skal deltage med noget. Forrige år 

var det Morten, der stod for arrangementet fra klubbens side. Der skal arrangeres en 

stand mm, samt spring fra flyveren. Blokhus vindfestival tages med på første 

Stævneaktivitet/DFU Arrangementer udvalgsmøde 



 
 

 

- Turboelevuge: Det har ikke været muligt at få historiske tal fra DFU eller andre klubber 

mht. antal deltagere, spring mm. Der skal meldes info og tilmeldingsfrist ud til mulige 

springere. Et gæt er ca. 20 deltagere. Turboelevugen tages med på første 

Stævneaktivitet/DFU Arrangementer udvalgsmøde. Morten, Holst, Thomas, Lars med 

flere regner med at hjælpe så meget de kan. Kasper og Olav tager et møde vedr. 

Turboelevuge. 

- Marketing: Vi skal have startet noget Marketing. Dette skal tages op i 

Markedsføring/Fundraising udvalget 

- Vedtægtsændring: Afventer generalforsamlingen 

- Økonomi vedr. nye klublokaler: Spar Vendsyssel vil gerne være med at finansiere køb af 

eksisterende hangar, men vil have personlig sikkerhed ved nybyggeri. Alternativet er at 

bygge helt selvstændige lokaler, som vil være den dyreste løsning eller at bygge til 

lufthavnsbygningen og dermed bruge de eksisterende velfærdsfaciliteter og at vi 

overtager de lokaler, som flyverklubben anvender pt. Christian vil tage en snak med Ole 

om sidstnævnte mulighed.  

- I-charge: Der er udfordringer med samarbejdet mellem klubben og I-charge, da det ikke 

ser ud til, at samarbejdet er udgiftsfrit, som eller var aftalen. Dette skyldes, at der 

opkræves for meget ift. hvor meget kickback, der kommer til klubben. Desuden bliver 

pengene opkrævet automatisk, som klubben bør stoppe. Dette vil Hans se, hvordan kan 

stoppes. Morten og Christian vil lige snakke sammen og derefter vil Christian snakke med 

I-Charge. 

- Fondsansøgning: Vi skal have skrevet nogle fondansøgninger. Morten skal søge DIF med 

det samme. Der kan eksempelvis søges til en ny Pilotskærm efter der er indhentet tilbud 

fra Riggerloftet eller en ny Cypres til Tuborg rigget. Morten vil søge videre på dette. 

Fondsansøgninger tages med på første Markedsføring/Fundraising udvalgsmøde 

- Forudbetaling: Skal vi tilbyde, at hvis en springer sætter et vist beløb ind på 

springkontoen får man x % oveni. Der blev snakket om forskellige koncepter. Kasper 

laver et skriv og sender dette til Hans til review. Derefter lægger Kasper 

konceptet/tilbuddet ud på medlemsfacebookgruppen.   

 

9. Evt. 

- Olav: Skal referatet fra hver sidste bestyrelsesmøde godkendes af bestyrelsen inden referatet 

lægges ud. Det blev besluttet, at referent sender referat ud til bestyrelsen til review inden det 

lægges ud. 

- Olav orienterede om status på kluborganisationen, udvalgsarbejde mm. Der er lavet indkaldelse 

til de første udvalgsmøder mm. Morten glæder sig til at udbytte af udvalgsarbejdet.  

- Olav: Ønsker en liste over kontaktliste over folk i bestyrelsen. Folk sender deres 

kontaktinformationer til Olav. 

 

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 5. maj kl. 20 

 

 

Referenten takkede for god ro og orden, takkede de fremmødte for at deltage. 

 

 

 


