
  
 

 

Referat: Bestyrelsesmøde FKNF  
 

 

Dato: D. 5. maj 2021 kl. 21, Online 

 

Referent: Olav Bro 

Ordstyrer: Olav Bro 

 

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: 

- Godkendelse af Bestyrelsesreferater: 

o Olav sender en separat besked mht. godkendelse af referat 

 

- Status på flyet 

o Luftdygtighedsbeviset kommer først d. 10. maj og dette er udskudt pga. coronaen 

o Derefter skal den bare registreres 

o Max har snakket med Jørgen om at de havde alle tingene til flyet, når det kommer 

hjem og Jørgen siger, at de har alt. 

o Der skal laves et ankerpunkt i flyet til staticline og vi kan genbruge staticlines, da 

længderne er ok. Til APL 

o Mount til kamera på vingen kan flyttes over fra 172’eren og hvis der bliver behov, 

kan der købes et nyt til 172’eren. Til APL 

▪ Der skal nok tænkes på noget strøm til kamera og fjernbetjening, så det 

kan tændes og slukkes inde fra. Dette bliver et vinterprojekt. Til APL 

o  Der skal være kniv i bag og ved pilot, samt slukningsanlæg. Til APL i 

instruktørudvalget 

o Morten og Lars inspicerer 206’eren, når det kommer hjem, så alt sikkerhed er på 

plads inden brug. Til APL i instruktørudvalget 

o Piloterne er omskolet til 206’eren 

 

- Der har været møde med Ole og flyverklubben vedr. lokaler.  

o Det er blevet forhandlet frem, at FKNF overtager lokaler fra kantinen og frem og 

så flytter flyverklubben ind i vores lokale 



  
 

 

o Desuden er Lars i gang med at lave en tegning for 1. skud af klublokaler, som skal 

sendes ind til godkendelse af kommunen 

o I første omgang er det rammerne af lokalet, der skal på plads. Olav spurgte, om 

der var tænkt blueprint, indretning, mulighed for udvidelse, så vi ikke spænder 

ben for os selv 

 

- Turboelevugen: 

o Der er lavet første trin af mindmap til Turboelevugen 

o Vi kører endnu en iteration af mindmappen 

o Kasper og Olav snakker sammen vedr. en gennemgang af det nuværende oplæg 

o Vi skal også have meldt arrangement ud, så vi får så mange med som muligt 

 

- Radiocertifikat: 

o Kasper har snakket med Thomas Pilot og Knud fra flyverklubben vedr. varighed 

og pris for et radiocertifikat. Vi kan få det til kr. 2.500,- pr certifikat. Det er for  

eksamen, afgift mm. Nogle steder er prisen op til kr. 5-6.000,- 

o Dette er påkrævet for at vi må tale i flyradioen 

o Det eneste vi gerne vil sige i radioen er ”luften er fri for skærme”  

o Kasper snakker med Ole om det videre forløb. Til APL 

 

- Rullebræt: 

o Der er indtil videre 3 brædder afsat og Olav vil høre Klubben/Bestyrelsen vil 

betale for det sidste 

o 2 brædder til Kim Læsø og 1 bræt til Kim Buch 

o Bestyrelsen godkendte at betale for det sidste bræt 

 

- Olav informerede om status på arbejdet i de forskellige udvalg 

o Der er fokus på de udvalg, som har nogle nærforstående ting 

o Der er kommet godt gang i udvalgene og der sker en del i udvalgene og actions 

o I starten skal vi have os etableret og senere kommer der overskud til actions mm 

o Det blev besluttet, at det kun er Kim Ammonsen og Lars Andersen, som skal være 

i Materialeudvalget. Olav melder dette ud til udvalget. 

 

- Årshjul template/værktøj: 

o Der skal indsættes alle de relevante punkter i årshjulet og dette bliver et mere og 

mere omfattende værktøj 

o Alle skal indsætte relevante punkter i Årshjulet, så vi får et effektivt værktøj og 

som gør det nemt at huske vigtige datoer mm 

o Skal det være et årshjul til hvert udvalg eller et samlet årshjul 

o Vi skal have en aktivitetskalender til medlemmerne. Til APL 

o Morten foreslog, at vi prøvede at se, hvad PlanDisc kan som Årshjul. Morten og 

Olav snakker sammen senere. Til APL 

▪ Det skal være nemt at kopiere fra et år til det kommende år 

▪ Det er baseret på excelark, så der kan hentes og indlægges data på den 

måde 

▪ Der skal tænkes på, hvor mange brugere, vi kan få, da folk i den enkelte 

udvalg skal have adgang 

 

- Christian gav en kort status på Gert og flylån: 



  
 

 

o Parterne er blevet enige om at klubben afdrager kr. 1.000,- pr. måned indtil de kr. 

45.000,- er betalt af, da dette er et beløb, som klubben pt. kan formå. 

o Desuden får klubben gratis hangarleje for 2021. Dette sendes skriftligt til Hans 

 

- Der er kommet lidt gang i pacegrupperne og dette skal skydes endnu mere i gang af Olav.  

o Olav sørger for at få drive dette videre 

 

- Der kommer ca. 15 mand fra Zoo i juni. Blanding af solo og tandem. Der skal findes 

mandskab til dette. Dette skal ind forbi Kasper. 

 

- Søfartsskolen kommer med 23 mand. Teori d. 21. maj og spring d. 22. maj. Der skal 

findes mandskab til dette. Dette skal ind forbi Kasper. 

 

4. Action punkt listen blev brugt som agenda: 

- Se APL’en 

 

5. Evt. 

- Ingen punkter 

 

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 2. juni kl. 20, online 

 

Andre kommende bestyrelsesmøder 

- Onsdag d. 7. juli kl. 20, Messenger eller fysisk? Sted?. Eller en anden dato pga kort tid til 

elevturbougen 

- Onsdag d. 4. august kl. 20, Messenger eller fysisk? Sted?. 

- Onsdag d. 1. september kl. 20, Messenger eller fysisk? Sted?. 

- Onsdag d. 6. oktober kl. 20, Messenger eller fysisk? Sted?. 

- Onsdag d. 3. november kl. 20, Messenger eller fysisk? Sted?. 

- Onsdag d. 1. december kl. 20, Messenger eller fysisk? Sted?. 


