Referat: Bestyrelsesmøde FKNF

Dato: D. 28. august 2022 kl. 20 (kl. 13 lokal tid), Online
Tilstede:
Christian Stephansen
Hans Hessellund
Max Frelling
Kasper Kruuse
Christian Møller
Lars Andersen
Ikke tilstede:
Morten Rom

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer:
2. Valg af referent:
3. Emner:
-

Bestyrelsen konstitueres.
Apl samt sidste bestyrelsesmøde referat gennemgås.
Referater af bestyrelsesmøde skal lægges op på hjemmesiden, samt på inderkredsen efter hvert
bestyrelsesmøde hvem gør det.
Videoredigering Nasbox i klubben, hvad gør vi fremadrettet.
Kørselspenge.
Pops d. 10-11 September.2022
Opvisning Sindal biogas d. 17.September 2022
50 års jubilæum Afc åbent hus d.16-18 September 2022
Turbo-elev ugen underskud.
Hangar.
Næste bestyrelsesmøde d. 7. December.2022
Bestyrelsesmøder 2023 foreslås til 4 gange om året - primo februar, maj, august, november
Evt.

Referat:
1. Valg af ordstyrer: Christian Stephansen
2. Valg af referent: Christian Stephansen (Lotte)
3. Emner:
- Bestyrelsen konstitueres.
Flg. blev vedtaget, enighed om dette.
Formand Christian Stephansen
Næstformand Kasper Kruuse
Bestyrelse & Kasserer Hans Hessellund
Suppleant Christian Møller og Max Frelling

-

Apl samt sidste bestyrelsesmøde referat gennemgås.
Kasper har rimelig styr på APL, opdaterer efter dette referat er oploadet.
Hans opdaterer/oplærer i Burble, kontakt Hans hvis man vil vide mere.
Forslag til en klub aften med fællesspisning (senere på året), med en lille intro til Burble.

-

Referater af bestyrelsesmøde skal lægges op på hjemmesiden, samt på inderkredsen efter hvert
bestyrelsesmøde hvem gør det.
Hans og Kasper hjælpes ad med dette. Måske et link til Google drev, med de uploadede referater.

-

Videoredigering Nasbox i klubben, hvad gør vi fremadrettet.
Lars har evt. en Nasbox, der undersøges om den kan bruges. Ellers er der enighed om at der investeres
i ny. Pris undersøges nærmere, men ca. kr. 6.000,00.

-

Kørselspenge.
Aftale om forskel på satsen af kørselspenge for ikke FKNF medlemmer og FKNF medlemmer.
Ikke FKNF medlemmer afregnes efter statens takst pr. kørt kilometer hvis de er rekvireret efter aftale
med bestyrelse eller FKNF instruktør.
FKNF medlemmer afregnes med kr. 1,00 pr. kilometer (uændret)
Ordningen blev vedtaget som midlertidigt løsning indtil ultimo 2023

-

Pops d. 10. - 11. September 2022
Kasper har dem der skal bruges til denne weekend. Christian leverer mad m.m. fredag eftermiddag.
Der er bestilt et tandemspring til lørdag d. 10/9, som Lars arbejder på at få ind i lørdagens program.

-

Opvisning Sindal biogas d. 17.September 2022
Lars har modtaget godkendelse. Der skal bruges 6 springere - 4 m/flag og 2 m/røg ???
Lars og Hans er på jorden. Pilot ???
Området skal tilses af springere inden der skal springes/landes.
Der bliver ingen stand derude, windblades medbringes.

-

50 års jubilæum Afc åbent hus d.16-18 September 2022
Der skal aftales ifht. hvornår flyveren skal til Århus. Hans er pilot. Kasper informerer FKNF inderkreds
om, at det er muligt at deltage med 6 personer.

-

Turbo-elev ugen underskud.
Mail sendt med utilfredshed over regning på kr. 11.500,00. Svaret var at alle andre har betalt …
Det er blevet vedtaget at vi også betaler. Næste år vil vi meddele, at vi ikke ønsker at deltage !!

-

Hangar.
Biogas giver os (for opvisning) kr. 10.000,00 + moms, kan bruges til nyt gulv i Hangar.

-

Næste bestyrelsesmøde d. 7. December 2022
Bestyrelsesmøder 2023 foreslås til 4 gange om året - primo februar, maj, august, november
Enighed om 4 gange om året. Gerne et fysisk møde næste gang d. 7/12-22

-

Evt.

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 7. December 2022 kl. 20
2023:
- Onsdag d. 1. februar kl. 20, Messenger eller fysisk? Sted?
- Onsdag d. 3. maj kl. 20, Messenger eller fysisk? Sted?
- Onsdag d. 2. august kl. 20, Messenger eller fysisk? Sted?
- Onsdag d. 1. november kl. 20, Messenger eller fysisk? Sted?

