Referat: Bestyrelsesmøde FKNF
Dato: D. 2. juni 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: Olav
2. Valg af referent: Olav
3. Emner:
- Godkendelse af Bestyrelsesreferater:
o Olav sender en separat besked mht. godkendelse af referat
Olav giver kort status på udvalgsarbejdet:
- Udvalgsarbejdet fungere egentligt meget godt, men det tager tid at få op og køre og
komme op i gear og lære arbejdet i udvalgene. Action Punktlisten fungerer også meget
godt.
-

Fest- og Eventudvalget er også oppe og køre nu.

-

Der er et lille hængeparti vedr. dato for næste møde i Instruktørudvalget, da sidste møde
blev aflyst.

-

APL mindset i udvalgene og bestyrelsen:
o Det er vigtigt, at der stilles nogle forventninger i klubarbejdet, men det er også
vigtigt, at man ikke føler, at der bliver set skæv til, at man ikke altid når tingene til
tiden. Der er jo mange andre ting, der også tager folks tid, men det er vigtigt, at
der stadig er fremdrift, men det er ok, at man ikke altid når alle tingene. Der er
også vigtigt, at man siger til, hvis man ikke nå det hele, men eventuelt overdrager
eller rækker ud til andre eller lignende for hjælp. Denne information bliver også
givet i alle udvalgene.

-

Mindset i udvalgene og bestyrelsen:

o

Vi skal brede os ud i et vist omfang, men også have fokus på det, der giver værdi.
Men det er vigtigt, at man har JA hatten på, er open minded, er opportunist og
selv om det måske tidligere ikke har fungeret, været muligt eller at man ikke bare
siger nej, det tror jeg ikke eller på anden måde bare skyder det ned. Desuden
opfordres der til, at man ikke baserer et NEJ på antagelser, men at man
undersøger tingene, så man har fakta at forholde sig til i stedet for antagelser.
Denne information bliver også givet i alle udvalgene.

-

Max fortæller, at der er noget vedr. radiokommunikation, som Ole har snakket om og
som skal formidles videre til piloterne. Dette tager Max med i Pilotudvalget. Til APL.

-

Rullebræt:
o Olav: Rullebrædderne er sendt til korrektur og produktion, så de er færdige inden
for nogle uger.

-

Budget fra Materieludvalget. Lars og Ammonsen vil gerne have et beløb/budget
godkendt, så de ikke skal komme løbende og spørge efter småbeløb hele tiden.
Budgettet på 25.000kr. blev godkendt, men Bestyrelsen vil have et mere detaljeret
beskrivelse af de enkelte poster. OB tager kontakt til Lars og Ammonsen for mere
information. Til APL.
Hans skal have information inden køb, eksempelvis CC på bestillinger mm, så Hans ved
hvad der kommer af bilag og udgifter. Til APL
Vi skal have mere fokus at eksponere vores merchandise, så klubben kan få solgt tøj,
logbøger mm, så vi får noget omsætning. Til APL
Det kunne være godt at få lavet egne logbøger for at holde indkøbsprisen nede. Til APL.
Så kan der broderes eller stryges klublogo på. Til APL
Det kunne være fedt at få logbøger med klublogo på. Til APL.

-

Status på flyet: Max
o Der er er ikke så meget nyt vedr. 206’eren. Flyet er stadigt i gang med at blive
omregistreret og når vi ikke hører nyt, er det som det skal være. Ellers ville vi have
fået besked. Ham der skal lave skydiving kittet snakker sammen med de andre og
vi må afvente.

-

Udlejning og bytning af 172’eren. NFK er med på kontrakten og vi skal sådan set bare
have byttet.

-

Status på lokale: Christian
Der er blevet tegnet placering af klublokale og er indsendt til Hjørring Kommune og de
har sendt det til Ole. Det er godkendt af begge parter. Vi mangler bare den officielle mail
fra Hjørring Kommune. Derefter skal vi have fundet en, der kan tegne klublokalet.
Vi gransker vores netværk. Skal til APL’en.

-

Status på turboelevugen: Kasper
Vi er kommet nærmere med planlægningen, men har ikke fået lavet aftaler. Der er
enighed om, at vi skal have invitationen ud. Der mangler lidt omkring forplejning, fest og
bar. OB booker 3 enkeltværelser hos B&B. Til APL
Sikkerhed er lagt over til instruktørudvalgets APL.
Olav har snakket med et teltfirma, Dancover vedr. sponsering af et 5x12m telt samt et

pop op pavillon. De ville gerne sponsere noget, men de har desværre afsat
sponsormidlerne for 2021. Men vi skal bare søge igen til 2022. Dette skal over i
markedsføringsudvalget. Der kommer en om fredagen i uge 29 og tilbyder massage til
250kr. for 30 min. Det er kommunikeret, at vi ikke kan garantere noget vedr. antal
personer, der vil have massage.
Det er svært at lave en ugeplan for turboelevugen vedr. foredrag, teori mm, da det
afhænger af vejret mm. Måske det vil være en god ide at lave en liste over de aktiviteter,
som skal indgå i turboelevugen og så kan man plukke fra den liste. Ammonsen har
tilkendegivet, at han vil afholde et materielkursus i løbet af turboelevugen. Kasper
snakker videre med Ammonsen om dette.
Olav har snakket med Anders om at PA/højttaleranlæg, som vi kan bruge til elevugen og
efterfølgende arrangementer.
-

Morten og Olav snakker sammen om at arrangere et medlemsmøde, som et socialt
arrangement og velkomst til 206’eren. Oplægget lægges ud i bestyrelsens chat og så kan
folk byde ind. Til APL.

-

Morten har søgt udviklingspuljen hos Hjørring Kommune og afventer svar

-

Christian har undersøgt klubtøj og dette er snakket om i markedsføringsudvalget. Der
skal udvælges noget tøj, som lægges ud i klubben og så man folk komme forbi og se og
prøve, samt lave en bestilling og så kan tøjet blive sendt til trykning. Dette skal over som
APL i markedsføringsudvalget.
Kasper vil undersøge et andet sted mht. tøj, tryk og priser.
Morten vil sende Christians PDF til Kasper

-

Olav: Vi er nogle stykker, der tager til Pink Skyvan boogie i Herning d. 7. og 8. juni og ellers
måske andre dage i uge 23. Olav laver et opslag i inderkredsen, hvis andre vil med.

4. Action punkt listen blev brugt som agenda:
- Se APL’en
5. Evt.
- Ingen punkter
Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 7. juli kl. 20, Messenger
Andre kommende bestyrelsesmøder
- 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?.

