Referat: Bestyrelsesmøde FKNF
Dato: D. 1. februar 2022 kl. 20, Online
Tilstede:
Morten Rom
Christian Stephansen
Max Frelling
Hans Hessellund
Olav Bro (Referent)
Ikke tilstede:
Kasper Kruuse

Dagsorden og referat:
1. Valg af ordstyrer: Morten Rom
2. Valg af referent: Olav Bro
3. Emner:
- Indkomne emner:
o Stævne tider og planlægning på selve stævne dagen.
▪ Vi skal have fundet en struktur på stævnerne. Der er en del, som synes,
der skal mere struktur på stævnerne og det er de lidt trætte af.
▪ Det er stævnelederen, der skal styre stævnet. Der skal laves
morgenbriefinger og pager folk til at komme på lift mm. Til APL i
Stævneudvalget. Olav skriver det i stævneudvalgets APL og så skal
stævneudvalget handle på opgaven
▪ Der skal laves plancher, hvor der står på, hvad der skal laves/forberedes.
Til APL i Stævneudvalget. Olav skriver det i stævneudvalgets APL og så skal
stævneudvalget handle på opgaven
▪ Der skal strammes op mht. mødetid og starttidspunkt Til APL i
Stævneudvalget. Olav skriver det i stævneudvalgets APL og så skal
stævneudvalget handle på opgaven
▪ Piloterne mm skal ikke stå i flere timer uden at der sker noget. Til APL i
Stævneudvalget. Olav skriver det i stævneudvalgets APL og så skal
stævneudvalget handle på opgaven
▪ Den der sætter et stævne op, skal sørge for at der er udnævnt en
stævneleder med mindre man selv har rollen. Til APL i Stævneudvalget.
Olav skriver det i stævneudvalgets APL og så skal stævneudvalget handle
på opgaven
▪
o Vi er blevet gjort opmærksomme på at der skal stå noget omkring tegningsregler.
Skal på agendaen/indkaldelsen til den ordinære generalforsamling 2022
▪ Hvem der har ansvaret, så den enkelte ikke kan hæfte klubben eller løbe
med klubkassen
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Læs https://frivillighed.dk/guides/bestyrelsens-ansvar-for-foreningensoekonomi
▪ Derefter summer bestyrelsen et par dage over det og får det defineret
mht. områder, beløb og hvem ved at skrive på chatten. Olav kommer med
et forslag. Til APL. Olav
▪ Forslaget til vedtægtsændringen skal med i indkaldelsen til
generalforsamlingen. Til APL. Olav
Skive vil gerne afholde Elevuge uge 28, er vi med?
▪ Skal klubben hjælpe og deltage?
▪ Skal de leje flyet? Dette skal meldes ud
▪ Klubben kan sende assistance til arrangementet
▪ Har disse folk så overskud til klubben derefter
▪ Vi kan sige til Skive, at som klub kan vi ikke bidrage med ret meget pga
ressourcemangel/mandekræfter, men de er velkommen til at leje fly, grej
og så kan de elever, pakkere, piloter og instruktører, der har lyst, kan tage
til arrangementet. Til APL/Rom. Rom følger op i næste uge og snakker
med Lars
Flemming Borup elever NJFK
▪ Flemming har kontaktet klubben, da han har en masse
førstegangsspringere, der skal have spring i løbet af 2022.
▪ Kan tages op undre eventuelt på generalforsamlingen og høre
medlemmernes mening. Til APL. Olav
▪ Flemming har også hørt klubben om mulighederne for at køre AFF i
klubben. Til APL. Morten skriver tilbage til Flemming vedr. liftpriser,
grejleje mm
Indkaldelse til generalforsamling
▪ Hans trækker en medlemsliste til Rom
▪ Morten har en skabelon til indkaldelsen, som kan genbruges og skriver
mht. forplejning mm.
▪ Skal det være samme dag som der eks. kan holdes safety day eller
førstehjælpskursus.
▪ Morten snakker med Lars vedr. ovenstående. Til APL
▪ Dato for generalforsamlingen kan være den 6. marts. Til APL
Status på klubstrategi
▪ Morten arbejder stadig på strategien og fortsætter arbejdet, så der
kommer en kladde, som kan rundsendes. Hvis nogen har inputs til
målsætninger for sig selv eller for klubben på 3, 5 og 10 år, kan disse
sendes til Morten. Til APL. Morten og alle i bestyrelsen inkl. Olav og
derefter skal medlemmerne høres. Medlemmerne kan høres på
generalforsamlingen og dette skal med i indkaldelsen. Folk sender noget
til Morten inden onsdag d. 9. februar
Status på langtidsplanlægningen af stævner. Dette skal over i stævneudvalget. Til
APL. Olav
▪ Så klubben hele tiden har et vindue på max 3 måneder og minimum 2
måneder. Morten snakker med Lars vedr. kapacitet, som havde deadline i
sidste uge jf. punkt fra instruktørmødet. Til APL. Morten
▪ Pt er det mere eller mindre alle ulige uger, der er dækket af piloter. Det er
også i de ulige uger, der er tandem.
Status på 206’eren
▪

o

o

o

o

o

o
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Morten har fået at vide, at start uge 6, sendes flyet afsted, så der kan
sættes dør i.
▪ Hans siger, at flyet kan hentes fra uge 7 en gang
▪ Hans kigger på mulighederne for transport til flyet, når flyet skal hentes
Ansøgning til DIF. https://www.dif.dk/radgivning-og-stotte/stottemuligheder/difog-dgi-s-foreningspulje?fbclid=IwAR3jiRgz9JuU5viTYgRpfIuHOOCodkHrm3RUWRcPX5nNhgd3uZBm48xm2U
• Hvem kan sende ansøgningen til DIF. Morten finder ansøgningen
fra sidste gang. Til APL
▪ Desuden er der meget snart frist for Hjørring friluftforening:
• https://hjoerring.dk/fritid-og-kultur/fritidsomraadet/puljeoversigtfritidsomraadet/udviklingspuljen/hvordan-og-hvornaar-soeger-du
▪

o

•

https://friluftsraadet.dk/tilskud-tilfriluftsliv/lokalforeningspuljen

Morten finder ansøgningen fra sidste gang. Til APL
Ansøgningsfrister 1. februar, 1. juni og 1. september 2022. Til
APL/Årshjul
Næste bestyrelsesmøde (Inden generalforsamlingen)
▪ Bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen for at samle op på den
forgangne bestyrelsesperiode og forberede til generalforsamlingen.
▪ Fredag d. 4. marts kl. 15:30 i Zoo. Der skal sendes reminder ud og
indkaldelse. APL. Olav
Evt.
▪ Morten: EKU. NFK har en frist d. 12. februar til at beslutte sig vedr. flyet.
▪ Hans har fået gjort regnskabet færdigt og det er klart til at blive sendt ud
sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
▪ Burble: Dette skal bruges fremover. Stephansen kan også nu booke
tandemer. Hans og Christian snakker sammen om mere intro til Burble og
inddrager Lars som Tandemmaster. Til APL. Hans sørger for oplæring:
Piloter, tandemmaster, instruktører, stævneleder, bookere mm.
▪ Der skal laves en intro til Burble for medlemmer, stævneleder og piloter.
Hans snakker med Morten vedr. rettigheder i Burble. Til APL.
•
•

o

o

4. Action punkt listen:
- Se APL’en
- APL blev ikke gennemgået
5. Evt.
Næste bestyrelsesmøde: Fredag d. 4. marts 2022 kl. 15:30 i Zoo.
2022:
-
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Onsdag d. 6. april kl. 20, Messenger eller fysisk? Sted?.
Onsdag d. 1. juni kl. 20, Messenger eller fysisk? Sted?.
Onsdag d. 3. august kl. 20, Messenger eller fysisk? Sted?.
Onsdag d. 5. oktober kl. 20, Messenger eller fysisk? Sted?.
Onsdag d. 7. december kl. 20, Messenger eller fysisk? Sted?.

