
Østjyllands Faldskærmsklub 

Referat  
 
Bestyrelsesmøde d. 12. August 2015 kl. 17.00 
I klubhuset på Ejstrupholm Flyveplads 
 
Deltagere: Thomas Mikkelsen, René Hansen, Daniel Lund, Thomas Black, Jakob von Qualen og 
Ejgil Bohn fra flyveklubben. 

 
Dagsorden: 
 
Ejgil (formand for flyveklubben) inviteres til de første punkter 1-3 

 
1. Ikast-Brande kommune i bevægelse uge 35 – Hvad er status. Hvad gør ØFK og hvad gør 

flyveklubben? 
Vi har ikke hørt noget endnu. Samsø ringer til dem i morgen for status.  
Flyveklubben har valgt at aflyse deres del af arrangementet søndag. Flyveklubben 
undersøger om de kan holde det sammen med os torsdag. 
Orienteringsløb? Mangler nogen til at stå for dette 
Cykelløb på startbanen? Mangler nogen til at stå for dette. 
 

2. Fremtidigt samarbejde med flyveklubben etc. 
Fordeling af ansvarsområder i forhold til:  
 
Inventar i klubben 
Har man inventar eller ideer til inventar kontaktes henholdsvis bestyrelsen for 
flyveklubben eller bestyrelsen i ØFK. 
 
Anlæg af terrasse 
Samsø tager kontakt til folk der evt. kan lave den. Materialerne bliver betalt af ejeren, vi 
skal sætte det op. 
Deadline 5. september 
 
Fællesudgifter (el, opvaskemaskine, toiletpapir, service etc.) 
Indtægterne fra baren skal dække de ting.  
 
Fælles kalender (vigtige datoer hvor der er aktivitet/folk i klubhuset? Ex julefrokost) 
Jakob spørger Melgaard om muligheden for at sync flyveklubbens kalender med ØFKs. 
 
Andre? 
 
- Rene har bolden med at lave husregler til klubhuset både for flyveklubben og for ØFK. 

Rene laver et udkast snarrest. 
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Det foreslås at nedsætte en arbejdsgruppe til at planlægge, og fordele arbejdet med klubhuset. 
- Formændene sætter sig sammen og kigger på hvad der skal laves, hvornår det skal 

laves og tager kontakt til folk der evt. kan lave det. 
- Formændene er tovholdere. 
- Der skal laves et åbent møde den 17. September kl. 17 til nedsætning af 

arbejdsudvalg. (invitation sendes ud.) 
 

3. Baren, få en god aftale evt (renés bror) og lade overskuddet dække de almindelige 
udgifter som el, opvask, toilet osv.?) 
Vi arbejder videre og undersøger priser osv. 
Thomas Black snakker med VAF, Skydive 2000 og Centerjump for at høre hvordan de gør. 
Ejgil forhører sig i Ejstrupholm lokalbrugs for priser. 

 
Få bevilling til baren? 
Det behøver vi ikke når det er i klubsammenhæng 
 
Skal ØFK fortsat stå for baren. Drift, indkøb og økonomi? 
Ja. 
 
Eventuelt 
Forslag om at lave et årligt fællesmøde mellem ØFK og flyveklubben til afstemning af 
forventninger osv. 
 
Ejgil: 
Vedr. Officiel åbning af klubhuset den 12. September kl 10.00 – 15.00. Lulle har lavet et 
udkast til programmet.  
Ejgil undersøger med Rene om vi kan udlove en helikoptertur. 
Fint program der skal sendes ud.  
 
 

 
Mødet fortsætter uden Ejgil 

 
4. Besøg fra I-B d. 25 august (Hvem deltager og viser rundt?) 

17.30-18.00. Samsø og Black tager sig af det besøg. 
 

5. Klub udviklings seminar i september - hvem tager afsted? 
19. september – 20. September. Q og Daniel undersøger om de kan. 
 

6. Klub udviklings aftale med Helle til vinter omkring styring af økonomi m.m. i forhold til 
vores nye situation som "fast" klub 
Rigtig god idé. Det skal vi. Samsø tager kontakt til Helle om en aftale fra Oktober 2015. 
 

7. Grejansvarlig (klubben har brug for en grejansvarlig til at holde styr på vores indkøbte 
grej, service, reservepakning, og materiel-lister) – indkøb af elastikker, batterier osv. 
Hvem kunne det være? 
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Bestyrelsen foreslår Daniel og Pingi. Daniel har takket ja til opgaven  og tager kontakt 
til Pingi om han vil være med til at styre det. 

 
8. Plan for køb af Jørgens grej (i så fald lånet går igennem) 

Dato til møde og grej-gennemgang 
Der fastsættes en dato hvor Thomas M, Thomas B og Jakob går grejet igennem med 
Jørgen og bliver enige om en endelig pris.  
Næste step er at få set på hvad der mere skal købes af Elevgrej. 
Der laves skriftlig købsaftale på alt grej. 
 

9. Mobilepay, køb af telefon og nummer, mobilepay business (Status) 
Skift af bank (status) 
Der er køb telefon, mobilepay business er bestilt men …. Danske bank,…… enough said., 
Bank er skiftet. 
 
 

10. Fordelingsnøgle til nye elever og tandem. ØFK har overtaget økonomien og 
startet fordelingen af overskud på elever og tandem mellem ØFK og AHY. Indtil videre 
er der aftalt 50/50 af overskuddet og indtil ØFK har købt grej overføres der til dette 
også. AHY kører dog hele overskuddet på Samsø året ud. 
Dvs. Penge for elever og tandem skal overføres til klubbens konto eller gives kontant til 
Q 
Fremadrettet når grejet er købt: Klubben lejer AHY på tacho. ØFK sætter liftprisen ud fra 
tacho prisen. Betaling for lift går til ØFK og klubben afregner derefter med AHY. 
Der tages i 2016 mere forhold til tidspunkt for service af AHY så det ikke løber sammen 
med stævner. 
 
Nye Liftpriser: 
1000m 120 kr. 
1200m 130 kr. 
1500m 140 kr. 
2000m 160 kr. 
2500m 180 kr. 
3000m 210 kr. 
 
Stævnegebyrer på hverdagsstævner afskaffes 
Stævnegebyrer til weekendstævner fastsættes til 50 kr. Pr. dag. 

 
11. Opdatering af stævneleder manual da vi skal til at gå over til at styre stævnerne 

økonomisk. ØFK skal have penge for lift og overfører til AHY. Indtil videre også for 
grej da vi ikke har købt det endnu. (Q medbringer en opdateret manual, og 
stævneafregnings skabelon til gennemlæsning) 
Q foreslår at vi laver en mappe til hylden hvor liftlister/afregning lægges i efter 
stævner så kasseren kan afhente dem der til regnskabet. 
Stævneleder manualen er opdateret, men de nye retningslinjer tages først i brug når 
klubben har købt grej og overtager betaling for lift. Der skal uddannes en stab der kan 
være stævneledere.  
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P.t. skal stævneafregningen laves som hidtil. Stævnelederen tager betaling og overfører 
til flykontoen. Afregningslister lægges i mappen i skabet til kasseren og René. 
 
Når ØFK har overtaget grej kan der betales direkte til ØFK via mobilepay, swipp og 
bankoverførsel. Der kan herefter ikke betales kontant mere! 
 

 
12. UGE 27 ( evaluering i år, næste år, støtte kr,  + det løse) 

 
God uge. Et lille overskud på 2500 når tilskud fra DFU medregnes. Næste år holder vi 
sommerlejr selv i Ejstrupholm.  
Om ugen skal flyttes til uge 28 udskydes til næste møde. 

 
 

13.  Eventuelt 
 

Rene:  
- Vedr. næste Samsø-tur. Der er brug for mere bemanding. 
- Vi skal låne elevrig. Samsø tager kontakt til Skydive2000 vedr. sidste gang. 
- Rene kontakter Meldgaard vedr. skærmleje fra Århus. 

 
Vedr. stævnekalender 
 

- Episode med at vi ikke har fået aflyst et stævne sidste weekend hvor folk møder op. 
Dette må IKKE ske igen! 

- Der skal afholdes et stævnelederkursus for de der er interesserede til at have 
funktionen. (efterår) Jakob er tovholder 

- Black tager den første weekend i sep. som stævneleder. 
- Vi mangler en radio (skolens radio). Efterlyses 
- 800 kr for grisen til sommerlejr. Baren betaler. 

 
Lånet ved DIF på 125.000 er godkendt. Papirer skal underskrives og sendes til DFU. 
 
AHY: 

- Det kunne være rigtig godt at lave en pilotaften hvor Ejgil og Claus tager en snak om 
hvordan flyveren skal flyves etc. 

 
Ungdomsskolen: 

- Black viser folderen fra Ungdomsskolen. Godt arbejde. Vi håber det giver nogle elever 
næste april. Elever i ungdomsskolen tilbydes en springpris på 1000 kr. Der udbetales 
løn til instruktører på dagen hvorved prisen på et kursus med 1 spring bliver ca. 1600 
kr.  

 
 
 
Jakob von Qualen 
13/8/15 


