2020-01-16 Dagsorden / referat
Tid og sted: West Jump kl 18:00
Forventet varighed: 3 timer
Fremmødte Christian, Stefan, Jesper, Mark, Krølle, Mekker
Dagsorden
1. Velkomst (ved formanden).
Opfølgning fra sidst:
● Stefan hører om DFU vil lave nogle store flag man kan sende rundt intet nyt - venter
● Vi skal have lavet et opvisningskit til jordtroppen, Stefan indkøber det

nødvendige og mekker spørger om Susse om at sy det. Vi afslår tilbud

fra susse og krølle køber maling til vores gamle “T”
Indkomne emner:

● Deltager til SMFK generalforsamling, stefan eller jens
● Statistikindberetning til DFU senest 9. februar. fremsendt af jens pr
16/1
● Årskort 2020 til lufthavnen? både C182 og C208 vi går videre med
samme aftale som tidligere.
● Forsikring af ny hangar, Stefan følger op med Mark.
2. Økonomi (formanden/kasserer).
● Stefan og Birgitte laver regnskab
3. Medlemmer
Generalforsamling
Formanden genopstiller ikke.
Næstformanden genopstiller ikke
Mark genopstiller som bestyrelsesmedlem eller opstiller formand.
Bahn genopstiller
Krølle modtager genvalg
Mekker genopstiller ikke
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Benjamin opstiller siger Benjamin
Mia opstiller siger Benjamin
Jesper modtager genvalg
Birgitte som Kasserer - modtager genvalg
Krølle spørger om vi kan være hos Esmann.
Stefan spørger om Jens vil være dirigent.
4. Materiel status (Bahn)
-

4 rig sendes til årskontrol, resten til foråret.

-

Stefan tager grej med til Johnni

-

Stefan prøver at tage nogle hjelme med til johnni om han vil bytte dem.
Vi sælger en 110 kg, inkl skærm og køber nyt rig og en NAV220

Bahn Johnni sælger rig 113 for ca 19.000,-

5. Aktiviteter
HBU-F2020
-

Stefan laver plan med HBU

Kurser i Januar
Førstehjælp Riis - 21. og 28. Januar
Materielkursus Flemming - Stefan Følger op
Seniorpakker John John eller Basse - Stefan uge 3 eller 5
Skærmflyvningskursus v. Timmi Thomsen 28. og 29. Marts
Mark, Benjamin, Bahn vil gerne med.
Mekker vil med hvis han kan lande på land.
Der er 8 pladser.
DFU MIXED cup
-

Vi ser om der er ledigt U35 eller U37, stefan følger op ved DFU.

-

Stefan skriver til Thorndahl og DFU, vi vil helst i uge 35.
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Ønsker og aktiviteter 2021
-

DMI
Vi byder ind. Stefan spørger Sebastian og Patrick om de vil være med.

6. PR udvalg (Kaiser)
-

Mekker spørger kaiser/pernille om status

7. Instruktører.
-

Opfordring til at folk deltager i nogle af de mange safety dage der
afholdes rundt omkring.

-

Benjamin tager til Tandemkursus så snart der er et.

-

Bahn undersøger hvad cirka der skal til før Anders kan generhverve en
instruktør status.
Bahn Kontakter Stefanie.

8. Miljø (Jakob Østergaard aka Krølle).
-

intet at bemærke

9. Faciliteter.
Projekt ny hangar:
Projektlederen er Mark - Mark styrer arbejdsgruppe hangar, som består af de
personer, der har tilkendegivet at de vil deltage. Denne gruppe med mark som
leder, er beslutningsdygtig inden for den økonomi der er angivet i budgettet
og med de retningslinjer der er skrevet i projektansøgningen til fondene.
Projektlederen udarbejder tidslinje og sender til bestyrelsen.
Formål: At kommer så hurtigt, smidigt og effektivt igennem projektet som
muligt.
Mål: Vi skal ende med det projekt som er beskrevet i Stefans ansøgning.
Afvigelser herfra skal godkendes af bestyrelsen.
Budget: jf. indhentede tilbud. Afvigelser herfra skal godkendes af bestyrelsen.
Afrapportering til bestyrelsen ugentligt i form af online dokument med
opdateringer over beslutninger og opfølgning i budget.
Hul i gulvet ved hoveddøren i klubhuset
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Krølle finder en løsning.

10. Nyt fra DFU.
-

DFU mangler kandidater til bestyrelsen. Næstformanden og AU
repræsentanter bliver ledig.

11. Diverse (alle)
-

Temadagen afholdes lørdag d. 25. januar 2020 kl. 9:00-16:00

12. Næste møder:
18. februar kl 18:00-22:00 Generalforsamling
13. Godkendelse af referat og upload
/Blue skies, Bestyrelsen
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