Referat af bestyrelsesmøde afholdt d. 22/10-2018 via SKYPE

Deltagere:
Dennis Werenskiold (DW)
Mads Leth (ML)
Michael Olesen (MO)
Per Horn (PH)
Peter Eriksen (PE)
Steen B. Poulsen (SBP)

Jens Pedersen (JP) deltog ikke

1. Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Næstformand: Michael Olesen
Forretningsudvalg: Michael Olesen, Peter Eriksen
2. Afslutning af hushandel
a. Tinglysning
Kun JP mangler elektronisk underskrift. PE kontakter ham
b. Flytning og opmagasinering af bøgerne
DW følger op med DFUs sekretariat om der kan lejes et kælderrum hos DIF. Ellers lejer vi et
depotrum. Bøgerne skal flyttes inden jul.
ML indhenter tilbud på scanning af alle eksisterende numre af FLYV, som så gøres tilgængelige på
hjemmesiden
PE har kontaktet Rune Balle for at høre om han er interesseret i et komplet sæt, men har ikke fået
svar.
3. Aktioner fra Repræsentantskabsmødet
a. Underskrift af 2017 regnskab
Der mangler underskrift fra Hjalmar og Agnete. Hjalmar har lovet at hjælpe når han er tilbage fra
ferie i USA.
b.
Iværksættelse af netværk
Vi starter luftrumsnetværket, hvor der er et par sager. MO publicerer netværkene på
hjemmesiden og kontakter medlemmet. PE briefer netværket om sager efter møde med TBST i
uge 44.
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4. Administrativ støtte
MO har en kontakt som sender et formelt tilbud. Vi behandler tilbuddet på næste
bestyrelsesmøde. Vi udliciterer bogholderi, fakturering, distribuering af post og e-mail, samt
vedligeholdelse af hjemmesiden
PE udarbejder årshjul, og varetager bogføring af bilag indtil 30/9.
5. Allokering af roller (FAI, EAS, Luftrum etc.)
FAI: DW delegeret, SBP alternate. DW deltager i FAI General Conference i den kommende uge.
EAS: SBP delegeret, ML alternate. PE briefer SBP om EAS
TBST/luftrum: PE
6. Næste møde
Næste møde afholdes indenfor 1 måned
7. Eventuelt
Intet at referere
For referat: PE/23 okt. 18
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