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Mødt:  

 Bent Henriksen 

 Rasmus Møjbæk  

 Claus Jensen 

 Michael Jensen 

 Jacob Bøgelund Lassen 

 

 

Pkt. 1 - Valg af tilbud 
I forbindelse med udskiftning af hangar 2, 3 og materielhangaren (i alt 1000 m

2
 tag) er der blevet 

indhentet 4 separate tilbud, hvor bestyrelsen blev enige om valg af tømremester Thomas Grønnings 

tilbud som lød på 380.000. Denne beslutning blev taget på grundlag af, at det var markant billigere 

end de andre tilbud.  

 

Pkt. 2 - Året der er gået, hvad har vi lavet osv. 

Igennem 2021 er der blevet fortaget følgende arbejde på flyvepladsen;  

 Installation af internet til klubhuset samt startstederne  

 Tætning af tag på hangarene 

 Reparation af brønd som var stoppet til 

 Reparation af tag på en af klubbens vognceller.  

 Alle lejekontrakter er blevet opdateret ift. celler og hytter.  

 Indhentning af tilbud til udskiftning af tag på klubbens hangarer  

 

Pkt. 3 - Hvad skal der ske næste år 

I det kommende år har vi på nuværende tidspunkt følgende ting som skal laves. Dertil vil der blive 

planlagt en arbejdsweekend i uge 16 (d. 23/4, 24/4), hvis ikke det bliver flyvevejr.  

 

 Udskiftning af tag på hangarene (Bliver udført af håndværker)  

 Udskiftning af stern på hangarene (Står vi selv for, da det ikke er omfattet af tilbuddet)  

 Taget på ZS’s flycelle skal laves.  

 Der skal tages stilling hvad der skal ske med ZS’s gamle flycelle, som er i dårlig stand.    

Pkt. 4 - Gennemgang af regnskab 

Regnskabet for 2021 har fulgt budget  

Pkt. 5 - På valg er Jacob Lassen 

Jacob stiller op til genvalg   

Pkt. 6 - Status fra Bent ang. idrætsrådets deltagelse i S/I 

Herning kommune ønsker ikke længere repræsentation i S/I - vi siger tak for et godt samarbejde 

med Bent igennem 25 gode år.  

Dette betyder, at vi skal have opdateret vores vedtægter. Hertil forsåles det, at den 5. mand i 

bestyrelsen, skal være en fra Herning svæveflyveklub.    

 


