
Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 – 7. marts 2006 

Indkaldelse til generalforsamling 
Sæsonstart 

Årsberetning for 2005 
Revideret årsregnskab for 2005 

Forslag til budget for 2006 
Forslag til takstregulativ 2006 

Velkommen og tillykke 
Vulkaner 

Udlån af loggere 
Minder fra 2005 

Bestyrelsesmøder 
Materiel

Sisteron 2006 
Kalender 



2

Polyteknisk Flyvegruppe

Ansvarshavende er formanden: Bo Beltoft Watz 
Forsidebilledet:
Udelanding på mark med K8.

Tryk: DTU Tryk – Oplag: 230 eksemplarer 
Fordeles til alle aktive og passive medlemmer, danske svæveflyveklubber, DTU m.fl.  

Postadresse og værksted:

PFG Polyteknisk Flyvegruppe 
DTU bygn. 237, 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 45 87 59 14 
info@pfg.dk

Bank: reg.nr.: 1671 konto: 0000636894 
E-mail vedr. betaling: regnskab@pfg.dk 

Klubhus (flyveplads):

Polyteknisk Flyvegruppe EKKL 
Eskebjergvej 88B 
4593 Eskebjerg 
Tlf. 59 29 14 32  Fax. 59 29 14 30 

Pladsfrekvenser: 122,5 og 123,42 MHz 
Kalundborg Flyveklub; tlf: 59 29 11 11 

Formand: 
Bo Beltoft Watz 
formand@pfg.dk 
Tlf. 32 51 32 50 (privat), 29 61 54 60 
(mobil)

Klubhusformand: 
Knud T. Andersen 
klubhusformand@pfg.dk
Tlf. 36 18 23 78 (dag), 44 91 90 09 (privat) 

Næstformand:
Jeppe Torben Nicolaisen 
jtn@pfg.dk
Tlf. 43 73 11 07 (privat), 25 34 90 30 
(mobil)

Flyvechef: 
Morten H. Bennick 
flyvechef@pfg.dk 
Tlf. 36 18 31 18 (dag) 38 60 82 61 (privat) 

Kasserer:
Axel Morgenstjerne 
axm@pfg.dk 
Tlf. 45 93 55 10 (privat), 616 616 25 (mobil) 

PR-chef:
Christian Krog Madsen 
ckm@pfg.dk
Tlf: 23 62 59 03 (mobil) 

Sekretær:
Marianne Beltoft Watz 
mbw@pfg.dk 

Webmaster@PFG.dk
Christian Krog Madsen, ckm@pfg.dk 

Best. medlem: 
Anders Bjerregaard Christensen 
abc@pfg.dk

PFG-nyt udgivelsesterminer 2006
februar, maj, september og december. 

Deadline for materiale til næste blad: 30. 
april 2006.  
Materiale sendes til mbw@pfg.dk. 
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Sæsonstart 2006

Onsdag d. 22/3-2006 kl. 19:30 på Danmarks Tekniske Universitet, bygning 208, aud. 51. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning for det forløbne år. 
3. Godkendelse af beretningen. 
4. Regnskab for det forløbne år med revisorernes bemærkninger. 
5. Godkendelse af regnskabet. 
6. Vedtagelse af planer, budget og takstregulativ for det kommende år. 
7. Langsigtede handlingsplaner. 
8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
9. Valg af 2 kritiske revisorer. 
10. Indkomne forslag. 
11. Eventuelt. 

Vedr. pkt. 1: 
 Bestyrelsen foreslår Niels Erik Kaiser som dirigent. 

Vedr. pkt. 8: 
 Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsen af: Bo Beltoft Watz, Jeppe  Nicolaisen,  
 Axel Morgenstjerne, Marianne Beltoft Watz og Anders Bjerregård Christensen. 
 Bestyrelsen foreslår genvalg af suppleanter: Kim Cecilia Zambrano og Finn 
 Passov. 

Vedr. pkt. 9: 
 Bestyrelsen foreslår valg af 4 kritiske revisorer: Michael Krogh, Iver 
 Christophersen, Knud T. Andersen og Thomas Bucka-Christensen. 

Husk sæsonstart 2006! 

Sidste år var der mange der nød den tidlige sæsonstart, derfor starter vi i år sæsonen den 
25. marts, selvom påsken først falder et stykke ind i april. 

Alle fly er forhåbentlig synet og klar til flyvning på denne dag, hvor mange møder op for at 
få sæsonens første flyvetur og selvfølgelig den altid gode middag i klubhuset om aftenen. 

Generalforsamling for Polyteknisk Flyvegruppe
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Årsberetning for 2005
På Flyvegruppens ordinære generalforsamling 9. marts 2005 valgtes en bestyrelse, der 
efterfølgende konstituerede sig som følger: Formand: Bo Beltoft Madsen. Næstformand: 
Jeppe Torben Nicolaisen. Kasserer: Axel Morgenstjerne. Sekretær: Marianne Watz 
Thomsen. Bestyrelsesmedlem: Anders Bjerregaard Christensen. 
Danmarks Tekniske Universitets repræsentant i bestyrelsen var uændret professor Jens 
Nørkær Sørensen. 

Foruden bestyrelsen har følgende medlemmer haft specielle hverv i flyvegruppen i år 
2005: Flyvechef: Morten H. Bennick. Klubtræner: Felipe Cvitanich afløste Morten H. 
Bennick sidst på sæsonen. Værkstedsledelse: Mogens K. Møller afløste Frank C. Jensen 
og Stefano Fazzi på den post. Klubhusformand: Knud T. Andersen. Materielkontrollanter: 
Stig Øye, Frans Pløger, Mogens Møller & Jens Rytter-Petersen. PR-chef og webmaster: 
Christian K. Madsen. 

Året der gik  
Som året før kom også 2005 lidt skævt fra start idet hverken Junior eller K-8 slap igennem 
det årlige syn. En mistænkelig revne i Juniorens hale blev hurtigt udbedret, mens det tog 
lidt længere tid at få K-8’eren i luften. Duo’ens motor drillede i Sisteron, men ellers har der 
ikke været problemer med det flyvende materiel i 2005, og vi kan igen glæde os over et år 
uden et eneste havari, hverken stort eller lille. Vi er heldigvis ikke de eneste, der kan prale 
af dette, så der er udsigt til at få en pæn sum penge retur fra forsikringen. 
På jorden har spil og startvogn i det store og hele fungeret tilfredsstillende, mens 
wirehenteren især sidst på sæsonen kørte ujævnt. Vi må nok se i øjnene at Granadaen er 
ved at være slidt op og er på udkig efter et robust alternativ. 
Det har dog ikke holdt PFG’s medlemmer tilbage og 2005 blev et rigtig godt år når man 
ser på flyvestatistikken og sammenligner med tidligere år. 

Sæsonen 2005 startede allerede den 19. marts pga. den tidlige Påske og bortset fra 
ovennævnte startvanskeligheder fik året en virkelig god start, hvor PFG i en kort periode 
lå foran alle andre klubber i Termik-Ligaen. 
Old-boys dagen var velbesøgt og trods bygevejr kunne vi tilbyde en tur i Duo’en til alle der 
var interesserede. I sommerlejren fik vi besøg fra Værløse, som bl.a. fik trænet flyslæb og 
naturligvis deltog i ko-festen.  
Besøg fra og hos andre klubber er måske noget vi kan dyrke mere i fremtiden, Værløse-
folkene havde en god oplevelse i Kaldred, kunne vi mon ikke selv have fornøjelse af at 
flyve fra en anden plads en gang imellem? 
Umiddelbart efter sommerlejren drog en større 
flok PFG’ere af sted på den traditionelle 
Frankrigsekspedition. De fleste havde familien 
med og selvom der selvfølgelig skulle dyrkes 
en masse bjergflyvning fik de fleste også tid til 
andre fornøjelser sammen med familien. 
Vores Duo-Discus var med til Sisteron og blev 
brugt flittigt bl.a. også af enkelte medlemmer, 
som for første gang stiftede bekendtskab med 
alperne i fugleperspektiv. Kort før hjemrejsen 
lykkedes det Felipe Cvitanich at gennemføre 
en 500 km diamantflyvning, så der var noget 
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at fejre inden de sidste telte blev pakket sammen. 
Hjemme i Danmark igen fornemmede man en vis mæthed fra medlemmernes side, og 
hæderligt flyvevejr i August kunne ikke rigtig leve op til minderne fra Sisteron. Det skulle 
dog vise sig at være for tidligt at afskrive sæsonen idet Lørdag den 17. september blev et 
brag af en flyvedag, som i hvert fald de der var i luften den dag sent vil glemme. Mange 
fik deres væddemål i hus, og Stig Øye og Morten Bennick gennemførte hver en 527 km 
FAI-trekant via Fyn og Jylland. En imponerende præstation, og sikkert en uforglemmelig 
oplevelse for piloterne selv. 
Mod slutningen af 2005 fik vi en bevilling fra Københavns Amt til indkøb af en ny 
transportvogn. Det var betinget af at vognen skulle bestilles og betales inden årets 
udgang så vi fik travlt, men nåede det og vognen er osse nået til Danmark. 

Konkurrencer 
Selvom andre klubber i landet naturligvis benyttede sig af det gode vejr var det nok den 
17. September, som sikrede PFG’s oprykning til Termik-Ligaens 2. division. 
I den individuelle konkurrence er PFG også flot repræsenteret med Stig Øye på en 2. 
plads i gruppe A og Niels Madsen som vinder af gruppe C. 
2005 blev desuden det år, hvor PFG atter viste sig til Sjællands-Mesterskaberne; Et hold 
bestående af Morten Bennick, Felipe Cvitanich, Christian Krogh og Søren Zebitz deltog 
med P2 og beviste at PFG trods mange års fravær ved dette stævne stadig kan være 
med. Det var en stor oplevelse for de to yngre medlemmer og i hvert fald en af dem 
overvejer selv at deltage i 2006! 

Uddannelse 
PFG afholdt S-teori i begyndelsen af 2005. 
Det skete igen i samarbejde med Værløse, 
som også havde et hold elever med på kurset. 
Desuden deltog som vanligt nogen få 
paraglidere og en enkelt ballonskipper. 
Næsten alle bestod, enkelte dog efter en 
omprøve. I indeværende år er det Værløse, 
der står for S-teori, men PFG har måttet 
hjælpe med at skaffe lokaler, idet holdet blev 
for stort til Værløses klubhus. 
Som man kan se af flyvestatistikken har K-13 
fløjet flittigt i 2005, og PFG’s instruktører har 
kunnet sende en elev solo og der er udstedt 2 

nye S-certifikater. 

Kalundborg Flyveplads ApS 
Efter stiftelsen af anpartsselskabet har Thorkil Kristensen fra Kalundborg Aviation stået 
for drift i hverdagene, mens PFG og KF har haft ansvaret i weekends i sommerhalvåret. I 
sommermånederne har to piloter, som tilbød rundflyvning, hjulpet til med den daglige drift. 
I vinterhalvåret har enkelte KF-medlemmer fortsat med inspektion i weekends og vi 
skylder dem tak for dette arbejde. Som de fleste nok har bemærket er signalplatformen 
blevet renoveret og der er kommet hegn rundt om pladsen, også langs grusvejen ved 
klubhuset. Kravet om indhegning er et resultat af terror-aktioner rundt omkring i verden, 
og som nogen spøgefuldt påpeger kan hegnet nok ikke holde en terrorist ude hvis han vil 
ind. Ikke desto mindre har hegnet den store fordel at det er helt tydeligt for 
udenforstående hvor grænsen går og risikoen for at cyklister og hundeluftere skal forvilde 
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sig derind er kraftigt reduceret. En anden sag 
der har krævet opmærksomhed fra 
flyvepladsens bestyrelse er en henvendelse 
fra bl.a. Jason Watt, der ønskede at leje 
pladsen en weekend med henblik på at 
arrangere et træf, hvor der bl.a. skulle køres 
gaderæs (quarter-mile) på asfaltbanen. Det 
afviste vi, men de var meget vedholdende og 
har efter sigende ikke givet op endnu. 

Værkstedet / DTU 
I April modtog vi et forslag til ny lokalplan for 
DTU Campus, hvori det område bygning 237 
ligger på var markeret som ”plads til nybyggeri”. Lokalplanen indeholdt også beskrivelse 
af tilladte aktiviteter i området og vi havde svært ved at se hvordan værkstedet skulle 
passe ind. Trods forsikringer fra DTU’s ledelse om at vi ikke havde noget at frygte valgte 
vi derfor i samarbejde med PF-Auto at gøre indsigelse mod lokalplanen med forslag om 
specifikt at nævne værksteder som tilladt aktivitet. Det faldt heldigvis ud til vores fordel 
idet en revideret lokalplan blev udarbejdet, hvori værksteder var nævnt. Desuden blev 
beboelse i den del af Campus ikke tilladt pga. afstanden til Hempel, og et kollegium der 
var planlagt lige ved siden af værkstedet måtte flyttes. Processen havde den positive 
bivirkning at der blev etableret kontakt med DTU’s nye ledelse, som generelt er meget 
positivt indstillede overfor flyve- og autogruppens aktiviteter. 

Flyvegruppen’s flypark har været uændret i 2005, men de enkelte fly har selvfølgelig 
samlet flere timer og starter sammen som det fremgår af nedenstående: 

Polyt 5, OY-DHP
Polyt 5 har haft 263 operationer i 2005, en del flere end de to foregående år. Det er svært 
at sige om det skyldes det bedre vejr eller om der oftere har været en slæbepilot tilstede, 
når man havde brug for en. En af vore mest aktive Polyt 5-piloter, Jesper Schmaltz, er 
rejst til udlandet, og selvom han forhåbentlig kommer til Danmark ofte kan vi nok ikke 
regne med hans hjælp så ofte som hidtil. Mogens Møller har tilbudt sig og efter en snak 
med forsikringsselskabet har vi valgt at tage imod hans tilbud. Mogens er således i gang 
med omskoling til Polyt 5 og til slæbepilot. 

Type
Fabrika-
tions år

Anskaf-
felses år

Starter 
total

Flyvetid 
total

OY-BXD Ka-8b 1964 1965 7269 2288

OY-PKX P4 SZD 51-1 1998 1998 892 493

OY-XHA W7 Astir CS 1977 1991 3777 2271

OY-PFX P6 Discus CS 1993 1993 1115 1776

OY-PJX A3 ASK 13 1979 1991 9664 2487

OY-PXF P2 Duo Discus-T 2002 2001 1131 766

Fly
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Flyvevirksomhed
For klubbens fly ser tallene ud som følger og man kan umiddelbart sammenligne med 
tilsvarende tal for 2004: 

For privatejede fly ser tallene ud som følger: 

For både klubfly og privatejede er slæbetid medregnet i svæveflyvetiden, mens motortid 
er anført med ”+M”. For selvstartende fly (OY-XMA, ”Rumæneren”) er antal starter indført 
som flyslæb, men markeret ”selvst” i tabellen og ikke medregnet i det totale antal flyslæb. 
Ser man på flyvetimer (ej vist) endte 2005 på totalt 632 timers flyvning i klubfly, væsentligt 
bedre end 2004, hvor der kun blev logget 525 timer i klubbens fly. 

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005

BXD 58 35 172 88 3 3 167 25 56 12

PKX P4 49 73 114 127 6 9 162 200 162 50

XHA W7 48 62 74 98 17 10 80 292 80 97

PFX P6 93 117 25 38 27 37 1817 793 165 113

PJX A3 105 119 481 494 25 44 110 0 110 -

PXF P2
148 

+10m
217 

+8m
156 142 16 61 2136 2922 237 195

501 
+10m

623 
+8m 1022 987 94 164 4472 4232 135 137

km/stræk

Total

Fly
Svæve-
flyvetid Spilstarter Flyslæb Kilometer

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005

XIJ A1 37 39 14 12 4 4 838 1413 168 236

XDC P1 48 43 0 2 11 11 2675 2315 243 232

XJE JE 15 46 5 2 7 13 500 1140 125 228

XKD N7 78 125 10 10 16 23 3725 5599 310 170

XMM MM 48 57 8 5 10 10 0 1560 - 223

XSO KV 230 
+3M

255 
+3M

17 18 32 37 12924 14690 301 334

XZC ZC 97 
+2M

84 
+2M

15 9 16 17 3248 2688 295 224

LUX CB 90 126 27 19 18 25 4007 6004 250 231

XZH 01
27 

+1M
110 
+4M 6 18 5 18 600 2843 150 190

XMA
23 

+40M
15 

+25M 0 0
81 

selvst
57 

selvst 800 0 133 -

701 
+46M

900 
+34M 106 95 119 158 29417 38252 208 242

Flyslæb Kilometer km/stræk

Total

Fly
Svæve-
flyvetid Spil-starter
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Medlemmer
Ved årets udgang var vi 59 aktive medlemmer, hvoraf 12 var studerende. Det er et 
medlem mere end ved udgangen af 2004, og kigger man på medlemstallet over de 
senere år er der begrundet håb om at tilbagegangen er stoppet.  

Kommunikation med medlemmerne
PFG-nyt er udkommet 4 gange i 2005 med gennemsnitligt lidt over 30 sider. E-mail 
benyttes også som reminder om tidligere annoncerede arrangementer eller ved nye 
arrangementer, hvor tidsfristen gør at det ikke kan komme i bladet. 

Regnskab
Ved årets slutning kunne vi igen glæde os over stor tilslutning til DSvU’s gaveordning, 
men mindst lige så glædeligt er det at regnskabet viser overskud selv uden disse gaver. 
Bestyrelsen ønsker at fastholde dette så klubbens almindelige drift aldrig bliver afhængig 
af gaver fra medlemmerne, men tværtimod har overskud til at investere gaverne som 
giverne selv har angivet at de ønsker det. 

Fremtid og visioner
Med nyt blod i krystalkugleudvalget kom der nogle meget håndgribelige scenarier på 
bordet ved medlemsmødet i oktober. Man kom rimelig hurtigt frem til det mest 
interessante scenarie, som omfattede renovering og modernisering af vores K-13, samt 
på længere sigt indkøb af et ensædet fly med hjemhentningsmotor. Den første del af 
dette er allerede sat i værk idet K-13 som bekendt er på værksted i Tyskland i øjeblikket. 
Den anden del er måske også rykket tættere på end vi gik og troede idet PFG står til at 
arve en større sum penge fra Jørgen Bachmann, og vi desuden er blevet bevilget 
fritagelse for boafgift. Pengene er endnu ikke udbetalt, men når det sker er investeringer i 
nye fly pludselig en langt mere realistisk mulighed end hidtil. 
Det er således ikke for tidligt at begynde at overveje hvad der skal ske bagefter. Andre 
svæveflyveklubber har generelt stor succes med motorsvævefly, og Lars Sverre foreslog 
sidste år at købe en Rotax-Falke. Sidste års tilbud om omskoling til KF’s motorfalke har 
dog ikke haft den store tilslutning hos PFG. Det kan der være mange grunde til, men jeg 
tror stadig at en motorsvæver i klub-regi vil kunne tiltrække nye medlemmer og måske 
holde på nogen der ellers ville falde fra. Hvis PFG’s medlemmer er uenige med mig eller 
har andre ideer er jeg lydhør, lad os snakke om det! 
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Revideret årsregnskab for 2005 
DRIFTREGNSKAB 2005  Budget 05 2004 2003 
Udgifter kr. kr. tkr. kr. kr. 

     
Flyforsikringer 65.334,00   65.425 68.288 
Radioudgifter 0,00   1.604 1.993 
Faldskærmsvedligeholdelse 5.346,70   4.818 4.490 
Flyvedligeholdelse 17.162,10   11.923 15.786 
Flylån KF 2.173,00   2.186
Instrumenter 3.707,19     
Brændstof til Duo Discus T 1.350,70   1.606 875 
Svæveflyudgifter ialt  95.073,69 90 87.561 91.433 

     
Konkurrencestøtte 158.100,00   140.000 112.000 
Træningsflyvning 15.300,00   16.000 20.000 
Konkurrencer og træning  173.400,00 156 156000 132000 

     
Udgifter prøvemedlemmer  7.522,90 7 5.993 7.597 

     
Vedligehold transportvogne 1.522,56   586 10.313 
Transportvognsforsikringer 751,00   1.098 2.043 
Vægtafgifter 660,00   660 657 
Transportsvognsudgifter ialt  2.933,56 3 2.344 13.012 

     
OY-DHP: forsikr. og gebyr 20.494,00   22.328 15.283 
Hangarleje 6.000,00   6.000 5.400 
Benzinkøb 12.837,80   10.143 10.863 
Vedligeholdelse 13.223,00   19.742 3.774 
Hensættelse Polyt 5 0,00   0 6.261 
OY-DHP udgifter ialt  52.554,80 50 58.212 41.581 

     
Flyvepladsafgift 38.000,00   29.900 4.346 
Advokat    3.750
Flyveplads  38.000,00 32 33.650 4.346 

     
Udgifter til telthangar m.m.  2.584,25 3 2.400 1.121 

     
Klubhus el og vand 30.670,71   31.472 18.729 
Drift af klubhus 6.295,81   10.368 3.440 
Rengøring klubhus 8.548,00   8.510 8.260 
Forsikringer 6.784,00   6.707 6.608 
Klubhusudgifter ialt  52.298,52 60 57.057 37.037 
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Værkstedsudgifter 6.549,25  5 4.675 5.193 
Værktøj og materialer 11.982,97  5 3.861 6.265 
Forsikring bygn. 237 9.182,63  9 9.115 6.119 
Varme bygn. 237 (PFGs andel) 16.000,00  16 15.662 22.000 
Værksted ialt  43.714,85 35 33.312 39.576 

     
Polyt-S  1.152,00 5 2.726 1.937 

     
Telefonafgifter 5.274,12   8.346 6.455 
Telefonindtægter -210,50   -2.876 -278 
IT og internet EKKL 2.688,00   3.664 3.715 
Internet og servere b.237 62,50   2.956 75 
Telefon og internet netto  7.814,12 8 12.091 9.967 

     
Porto 5.376,50   4.956 2.313 
Kontormaterialer 0,00   0 436 
Kørsel 0,00   781 1.757 
Tryk af PFG-nyt 6.196,20   8.599 8.841 
Administrationsudgifter ialt  11.572,70 15 14.336 13.347 

     
Kontingenter DSvU, KDA 
o.a.  60.525,46 58 57.212 51.545 

     
Klubansvarsforsikring  0,00 0 0 5.005 

     
Instruktørkurser m.m.  1.779,00 14 1.663 12.442 

     
Renter+gebyrer Danske Bank 44,05   14 40 
Renter+gebyrer giro 305,00   303 307 
Gebyrer BasisBank 300,00   200 200 
Medlemsrenter 4.149,73   2.826 2.795 
PBS-gebyrer 3.782,34   3.486 3.005 
Renteudgifter og gebyrer ialt  8.581,12 7 6.829 6.347 

     
Refusion for hjemhentning 1.939,40   1.662 1.876 
PR 49,50   2.804 1.337 
Øvrige diverse udgifter 1.618,75   3.372 9.625 
Diverse udgifter ialt  3.607,65 8 7.838 12.838 

     
Ordinære udgifter  563.114,62 551 539.224 481.130 

DRIFTREGNSKAB 2005  Budget 05 2004 2003 
Udgifter kr. kr. tkr. kr. kr. 
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DRIFTREGNSKAB 2005  Budget 05 2004 2003 
Udgifter kr. kr. tkr. kr. kr. 

     
Ekstraordinære udgifter:      
Afskrivning debitorer og 
kreditorer 3.833,46  0 0 1.374 
Jubilæumsbog 20.000,00    2.099
Værkstedsrenovering 0,00  10 0 1.632 
Klubhus 0,00   9.200 14.668 
Ekstraordinære udgifter ialt  23.833,46 10 9.200 19.773 

     
Totale udgifter  586.948,08 561 548.424 500.903 

     
Driftsoverskud  110.874,74 74 81.687 75.946 

     
      

Balance  697.822,82 635 630.110 576.850 

DRIFTREGNSKAB 2005  Budget 05 2004 2003 
Indtægter kr. kr. tkr. kr. kr. 

     
Normale flyveafgifter 40.911,02  30 34.026 39.372 
Friflyvningsafgifter 35.742,00  30 32.340 32.093 
Friflyvere, P2-motor 1.415,00     
GF-præmie retur 33.464,00  34 14.981 21.510 
Indtægter svævefly ialt  111.532,02 94 81.347 92.975 

     
Indtægter prøvemedlemmer  9.100,00 7 6.300 7.000 

     
Slæb af PFG klubfly 15.734,00   14.693 17.705 
Slæb for PFG privatejere 5.369,00   7.528 6.138 
Slæb for KF og andre 12.365,00   7.471 8.145 
Privatflyvning 3.522,00   3.735 2.152 
Indtægter OY-DHP ialt  36.990,00 30 33.427 34.140 

     
Overskud spilregnskab (PFG)  -9.502,24 0 8.979 136 

     
Pladsafgift privatejere 6.000,00  6 6.000 6.000 
Hytteafgifter 27.200,00  27 25.600 24.000 
Flyvepladsindtægter  33.200,00 33 31600 30000 

     
Telthangar, hangar og carport 2.700,00 2 2.200 1.200 
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Overskud festkasse 10.705,82   8.777 5.125 
Ophold og overnatning klubhus 4.742,09  5 16.906 4.912 
Klubhusindtægter i alt  15.447,91 5 25683 10036 

     
Værkstedsindtægter  700,00 1 1.350 1.100 

     
VHF og S-teori-kursus  3.091,00 2 0 810 

     
Renter Danske Bank, giro m.fl. 0,00   0 30 
Renter BasisBank 4.288,25   1.210 714 
Medlemsrenter 2.925,97   2.495 780 
Renteindtægter ialt  7.214,22 4 3.705 1.524 

     
Kont. ingeniører m.fl. 141.026,40   138.408 125.576 
Kont. indskudsmedlemmer 21.024,00   22.227 15.176 
Kontingenter studerende 32.891,00   23.756 19.035 
Kont. udlandsmedlemmer 1.200,00   1.200 2.400 
Kontingenter passive 26.400,00   26.400 26.700 
Forfaldne kontingenter ialt  222.541,40 211 211.991 188.888 

     
Barografkalibrering 828,50  1 96 3.615 
P-afgifter 7.050,00  6 6.000 0 
Gaver 234.100,00  214 214.000 181.000 
Tilskud instruktørkurser 0,00  12 0 0 
Bladpuljen 3.310,01   1.289
Øvrige diverse 520,00  3 2.144 2.807 
Diverse indtægter ialt  245.808,51 236 223.529 187.422 

     
Ordinære indtægter  678.822,82 625 416.110 374.231 

     
Fonde 19.000,00   0 505 
Dækket af interne konti 0,00  10 0 11.864 
Ekstraordinære indtægter  19.000,00 10 0 12.369 

     
Totale indtægter  697.822,82 635 630.110 567.599 

     
Balance  697.822,82 635 630.110 567.599 

DRIFTREGNSKAB 2005  Budget 05 2004 2003 
Indtægter kr. kr. tkr. kr. kr. 
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Bemærkninger til aktiver 2005      
         
- Svævefly  De angivne værdier er forsikringsværdier eksklusive radio, 
  instrumenter, faldskærm m.m.     
         
- OY-DHP  Den angivne værdi er skønnet og inkluderer ikke radio og  
  instrumenter.      
  Forsikringsværdien er 250.000,00     

         
     2005  2004 2003 

        
- Radiomateriel OY-PJX  500,00   500 500 

 OY-BXD  500,00   500 500 
 OY-XHA  5.000,00   5.000 5.000 
 FV720 (tidl. OY-XIJ) 2.000,00   2.000 2.000 
 OY-DHP  2.000,00   2.000 2.000 
 Jordradioer 2.000,00   2.000 2.000 
    12.000,00  12.000 12.000 
        

- Flyinstrumenter OY-PJX  10.000,00   10.000 10.000 
 OY-PXF  18.000,00   16.836 16.836 
 OY-BXD  6.000,00   6.000 6.000 
 OY-PKX  8.000,00   8.000 8.000 
 OY-XHA  7.000,00   7.000 7.000 
 OY-PFX  10.000,00   10.000 10.000 
 OY-DHP  30.000,00   30.000 30.000 
    89.000,00  87.836 87.836 
        

- Faldskærme OY-PJX 2 stk 6.000,00   6.000 6.000 
 OY-PXF 2 stk 8.000,00   8.000 8.000 
 OY-XHA  4.000,00   4.000 4.000 
 OY-PFX  4.000,00   4.000 4.000 
 Strong (tidl. OY-XPI) 4.000,00   4.000 4.000 
 Slimfit OY-PKX 3.000,00   3.000 3.000 
    29.000,00  29.000 29.000 

Spilregnskab for PFG's andel 2005  
    
Spilstartsindtægter PFG 2005:   39095,00 

PFGs spilstartsantal 2005: 1107 65,04%  
KFs spilstartsantal 2005: 595   
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STATUS 2005  2004 2003 
Aktiver kr. kr. kr. kr. 

    
Indestående på girokonto 0,00  1 0 
Indestående i Danske Bank -9,75  1 11 
Indestående i BasisBank 56.539,10  50.191 42.200 
PBS periodisering 18.988,09  58.804 12.922 
KFs gæld til PFG   8.533 5.323 
Gaver til PFG hos DSvU 234.100,00  0 181.000 
Omsætningsaktiver  309.617,44 117.529 241.456 

    
OY-PFX 230.000,00  250.000 250.000 
OY-XHA 55.000,00  60.000 60.000 
OY-BXD 10.000,00  15.000 15.000 
OY-PJX 95.000,00  135.000 135.000 
OY-PKX 160.000,00  180.000 180.000 

Spilregnskab for PFG's andel 2005  
    
Udgifter spilfunktion  
Spil (PFG): 12148,00   
Spil (KF): 18038,83   
Benzin (PFG): 31037,01   
Andet startmateriel (PFG): 1089,86   
Andet startmateriel (KF): 652,21   
I alt 62965,91  
PFGs andel  40953,03  
udgift/spilstart  36,99  

    
Startvogn flycom mm (PFG) 
Solceller 1434,00   
Jordradioer og antenne (flyfrekvenser) 4730,65   
Svæveflyveområder tavle 747,50   
Svæveflyveområder telefon 199,00   
Radiostyret ur 129,95   
I alt 7241,10  
PFGs andel  4709,61  

    
Forsikring "klubansvar" (KF): 4512,00  
PFGs andel  2934,60  

    
PFGs andel af spilregnskabets udgifter i alt  48597,24 

PFGs resultat på spilregnskabet 2005:  -9502,24 
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STATUS 2005     2004 2003 
Passiver kr. kr. kr.  kr. kr. 

      

Medlemslån  320.000,00   320.000 360.000 
Nøglekonto  3.031,46   2.681 2.181 
Ølkasse værksted  1.610,60   1.335 1.544 
Gæld til KF  2.650,87     
Afsat til
Jubilæumsbog 20.000,00     
Forventet  olieregning  
bygning 237 16.000,00     
Skyldig afgift EKKL  5.900,00   30.900  

       

Medlemsdebitorer -76.649,22    -53.366 -55.201 
Medlemskreditorer 153.972,45    66.589 223.228 
Medlemmer netto  77.323,23   13.223 168.027 

      

Hensat OY-DHP  60.000,00   60.000 60.000 
Hensat b.237  66.319,48   66.319 66.319 

      

Omsætnings-passiver 572.835,64  494.458 658.071 

OY-PXF 830.000,00  840.529 840.529 
Værdi af svævefly  1.380.000,00 1.480.529 1.480.529 

    
Værdi af OY-DHP  200.000,00 200.000 200.000 

    
Radiomateriel 12.000,00  12.000 12.000 
Flyinstrumenter 89.000,00  87.836 87.836 
Faldskærme 29.000,00  29.000 29.000 
Transportvogne 85.000,00  85.000 85.000 
Polyt-S 5.000,00  5.000 5.000 
PFG's andel af startmateriel 41.000,00  45.000 45.000 
Værdi af hjælpemateriel  261.000,00 263.836 263.836 

    
PFG's andel af telthangar 10.000,00  10.000 10.000 
Værkstedsmateriel 15.000,00  15.000 15.000 
Værdi af øvrigt materiel  25.000,00 25.000 25.000 

    
Kalundborg Flyveplads ApS  42.000,00 42.000  

     
Aktiver ialt  2.217.617,44 2.128.895 2.210.821 

STATUS 2005  2004 2003 
Aktiver kr. kr. kr. kr. 
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Revisionsprotokol 

Budget for investeringer 2006
         
Investering  tkr.  Finansiering  tkr.

        
ASK-13 MLU  80  Driftoverskud  58 
Polyt S  20  Træk på bankindestående 42 

        
Balance  100  Balance  100

STATUS 2005     2004 2003 
Passiver kr. kr. kr.  kr. kr. 
Egenkapital primo  1.634.436,19   1.552.749 1.583.558 
Driftsoverskud  110.874,74   81.687 75.946 
Nedskrivninger  -100.529,13   0 -111.755 
Opskrivninger  0,00   0 5.000 
Egenkapital ultimo 1.644.781,80  1.634.436 1.552.749 

      

Passiver ialt  2.217.617,44  2.128.895 2.210.821 
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Budget for driftsregnskab 2006 
         
Udgifter  tkr.  Indtægter tkr.

        
Svævefly  160  Flyveafgifter  110 
Konkurrencer og træning 174  GF-forsikringspræmie retur 30 
Prøvemedlemmer  8  Prøvemedlemmer  8 
Transportvogne  3  Spilregnskab  0 
Polyt 5  50  Polyt 5  35
Flyvepladsdrift  38  Pladsafgift privatejere  6 
Telthangar og 
carport  3  Telthangar og carport  2 
Klubhus  55  Klubhus  15
Værksted 20  Hytteafgifter  27 
Værksted, varme+forsikring 25  Værkstedsindtægter  1 
Polyt S  5  P-pladser værksted  7 
Telefon og internet  8  Barografkalibrering  1 
Administration  12  VHF- og S-teorikurser  0 
Diverse  6  Diverse  3
Kontingent DSvU/KDA m.fl. 61  Kontingenter  224 
Instruktørkurser  12  Gaver  234
Øvrige kurser og møder 2  Tilskud til kurser  0 
Renter og gebyrer  9  Renter  6
Udgifter i alt  651  Indtægter i alt  709 

        
Ekstraordinære udgifter  Ekstraordinære indtægter  
Klubhus  100  Indtægt Jubilæumsbog 10 
Jubilæumsbog  60  Hensat Jubilæumsbog 20 
Renovering 
Værksted  20  Hensatte midler Værksted 20 
JB’s mindefond 270  JB’s arv 400 
Ekstraordinære udgifter i alt 450  Ekstraordinære indtægter i alt 450 

        
Totale udgifter  1101  Totale indtægter  1159 
Driftoverskud  58     

         
Balance  1159  Balance  1159 

Axel Morgenstjerne 
regnskab@pfg.dk 
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Forslag til 
FULDSTÆNDIGT TAKSTREGULATIV 

For perioden 1.4.2006 til 31.3.2007

1. Kontingenter  

a.  Aktive medlemmer               342,00 kr/md. 
b. Aktive medlemmer, der er  
 studerende  eller værnepligtige  201,00 kr/md.  
c.  Udlandsmedlemmer                                 408,00 kr/år. 
d.  Passive medlemmer                          306,00 kr/år.      
e.  Livstidsmedlemmer                                  Kontingentfrie 
f. Indskudsmedlemmer    Kontingentet afhænger af indskuddets 

      størrelse. 

Aktive medlemmer, der efter uddannelsens eller værnepligtens afslutning ikke har fået 
beskæftigelse, betaler det samme kontingent som studerende. Bliver et aktivt medlem 
arbejdsløs efter at have været i beskæftigelse, medfører dette ikke en nedsættelse af 
kontingentet. 

Der optages ikke nye livstidsmedlemmer. Nuværende medlemmer kan ikke overgå til 
livstidsmedlemskab. 

Kontingent tilskrives den første i måneden. Kontingent  for udlandsmedlemmer og passive 
medlemmer tilskrives kun den 1. april. 

Ved indmeldelse skal der oprettes en PBS-aftale til afregning af afgifter. Ved indmeldelse 
som aktiv betales 2 måneders kontingent áconto på den første PBS-opkrævning, mens 
passive betaler kontingentet for indeværende år på den første PBS-opkrævning. 

Medlemskabet gælder fra den første i den måned, indmeldelsen finder sted, og slutter 
med udgangen af den måned, udmeldelsen foretages. Kontingentet beregnes i 
overensstemmelse hermed. 

Aktive medlemmer, indmeldt efter 1. september og før 1. februar, betaler kun to måneders 
kontingent i perioden op til den 31. marts. 

For aktive medlemmer, herunder indskudsmedlemmer, inkluderer kontingentet 
obligatorisk medlemsafgift til KDA og DSvU (herunder abonnement på "Flyv"). Aktive 
livstidsmedlemmer opkræves særskilt et beløb der dækker for medlemskabet i disse 
organisationer. 

Aktive medlemmer kan for en periode af mindst et år overgå til passivt medlemskab eller 
udmelde sig. Ønskes aktivt medlemskab genoptaget inden for denne periode, skal der 
betales aktivt kontingent med tilbagevirkende kraft. 
Udlandsmedlemmer kan flyve på EKKL i en kortere periode mod betaling af aktivt 
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kontingent for perioden, dog mindst for 3 måneder. For indtil 2 flyvedage i sammenhæng 
betales kun 1 måneds aktivt kontingent. 

2. Flyveafgifter
     PXF   PFX             XHA             PJX, PKX        BXD  BXK*, KFX* 

1. time     183,00 kr/t       153,00 kr/t      122,00 kr/t      104,00 kr/t      76,00 kr/t   122,00 kr/t 
2. og 3. time   153,00 kr/t       137,00 kr/t      107,00 kr/t        91,00 kr/t      45,00 kr/t     82,00 kr/t 
4. time ff.        91,00 kr/t         61,00 kr/t        48,00 kr/t        36,00 kr/t      15,00 kr/t     15,00 kr/t 

Afgiften opkræves pr. minuts flyvetid, dog mindst 10 min/flyvning. Tiden regnes inkl. start. 
For flyvninger, der er udsat for wirebrud med efterfølgende landing lige frem, beregnes 
hverken flyve- eller startafgift, medmindre der er tale om simuleret wirebrud (skoling og 
PFT). 

*) Denne særtakst gælder kun PFGs ensædede elever, der låner en K-8 af KF. Andre 
betaler KF-takst. 

Brug af motor i Duo Discus T er inkluderet i flyveafgiften. 

For hverdagsflyvning opkræves 2/3 af normaltaksterne. Hverdagsflyvning foregår på 
dage, hvor ingen instruktør er udskrevet. Flyvning afholdt i flyvegruppens sommerlejr og 
under ekspeditioner, herunder mesterskaber, betragtes ikke som hverdagsflyvning. 
Flyvning på hverdagene i sensommerlejren i september regnes for hverdagsflyvning. 
Medlemmerne skal selv gøre kassereren opmærksom på afholdt hverdagsflyvning ved 
tydeligt at anføre ”hverdagsflyvning” på flyvelisten. 

Gæstestarter:

For "fremmede gæster" gælder en fast takst på kr. 125,- som inkluderer spilstart og indtil 
20 minutters flyvning. For studerende er taksten dog kun kr. 75,-. Piloten er ansvarlig for 
inddrivelse af beløbet. Ved længere flyvninger samt ved flyslæb er det pilotens opgave at 
afregne efter de normale takster. 

3. Prøvemedlemmer

Et prøvemedlemskab koster 700,- kr. som skal betales forud. Prøvemedlemskabet følger 
DSvU’s regler og omfatter 10 flyveture med spilstart indenfor 45 dage samt en logbog. 
Dage i perioden fra 1. nov til 1. april medtælles ikke. 

4. Friflyvning 

Der eksisterer en friflyvningsordning med 2 takstklasser: 

Takstklasse 1: fri flyvning på alle PFGs svævefly. Der betales 5 kr/min for brug af motor i 
Duo Discus T. 
Takstklasse 2: fri flyvning på K-13, K-8 (kun BXD) og Junior, normal timetakst på andre 
fly. 

Friflyvningsordningen dækker alle flyveafgifter i pågældende takstklasse (herunder 
flyvning med egne gæster). Ordningen dækker ikke startafgifter. 
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Taksten for fri flyvning i en klasse afhænger af, hvor mange der 30. april skriftligt til 
bestyrelsen har tilmeldt sig ordningen. 

                                     Takstklasse 1  Takstklasse2 

For én tilmeldt:        5526,00 kr.  2670,00 kr. 
For to tilmeldte  5526,00 kr.  2670,00 kr. 
For tre tilmeldte  5333,00 kr.  2570,00 kr. 
For fire tilmeldte  5140,00 kr.  2441,00 kr. 
For fem tilmeldte  4883,00 kr.  2313,00 kr. 
For seks tilmeldte  4626,00 kr.  2156,00 kr. 
For syv tilmeldte  4305,00 kr.  2092,00 kr. 
For otte tilmeldte  4176,00 kr.  1999,00 kr. 
For ni tilmeldte  3984,00 kr.  1927,00 kr. 
For ti tilmeldte el flere 3855,00 kr.  1870,00 kr. 

Ordningen gælder fra 1. april og et år frem. Tilmelding er kun bindende for et år ad 
gangen. Beløbet debiteres medlemskontiene i syv rater, første gang 1. april. Tilmelding 
efter 30. april kan finde sted, men den ordning, der er trådt i kraft, ændres ikke derved, og 
flyvninger inden den 1. i tilmeldingsmåneden vil ikke være omfattet af ordningen. 
Tilsvarende gælder ved opgradering fra takstklasse 2 til 1. I begge tilfælde opkræves 
differencen for de forfaldne rater straks, og resten af raterne opkræves som normalt. 

5. Spilstarter

Taksten er fastsat til     37,00 kr/start. 

For visse starter med wirebrud gælder særlige regler, se pkt. 2. 

6. Flyslæb.

Afregnes pr. tacho regnet fra tidspunktet hvor slæbet ruller, til slæbeflyet lander. 

PFG medlemmer/fly      1400,00 kr/tt 
Øvrige       1600,00 kr/tt 
Hjemhentning      1050,00 kr/tt 
Træningsflyvning Polyt-5 piloter      650,00 kr/tt 

Nødvendig testflyvning betales af PFG. 

7. Hjemhentningstakster 

Hjemhentningsomkostninger efter udelandinger refunderes med kr. 2,00 pr. km i det 
omfang, flyvningen er udført med et af klubbens fly og er udgået fra EKKL samme dag. 
Kun den del af kørslen, der foregår på Sjælland, er refusionsberettiget. 

Hjemhentninger med Polyt-5 er refusionsberettigede efter ovennævnte regler. Der skal 
fremsendes en skriftlig opgørelse indeholdende oplysninger om den afstand, et 
hjemhentningshold ville være kørt, hvis transporten havde været gennemført ad 
landevejen.  
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8. Klubhus

For overnatning i fællessovesalen betales ingen afgift. For benyttelse af kamrene samt 
værelserne i annekset, opkræves en afgift for hver overnatning på 30,00 kr/nat/rum. 
Medlemmerne er forpligtet til selv at skrive sig på overnatningslisterne ved benyttelse af 
kamre og anneks.

Benyttelse af klubhus til formål, der ikke er i forbindelse med flyvedage, aftales med 
klubhusformanden. Der aftales afregning af el-forbrug mm, og der betales en afgift for 
ikke-medlemmer på 30,00 kr/person. 

9. Hytter

Aktive medlemmer, der ejer mindre overnatningshytter beliggende på et areal i 
umiddelbar nærhed af klubhuset, opkræves pr. 1. juni en årlig grundleje på ialt 1600,00 
kr.

Hytter, der ikke ejes af aktive medlemmer, skal sælges til et aktivt medlem inden 6 
måneder eller fjernes på ejerens regning. 

10. Flyveplads EKKL 

Private fly stationeret på EKKL opkræves pr. 1. maj en årlig afgift på 600,00 kr/fly. 

Benyttelse af hangar, telthangar og carport koster yderligere årlig afgift på 1000,00 kr/
enhed, eller en halvårlig afgift på 600,00 kr/enhed. En enhed svarer til en transportvogn, 
og minimumstakst er 1 enhed. 
Afgift for telthangar og carport opkræves pr. 1. maj og pr. 1. november. 

11. Parkeringsplads ud for værkstedsbygningen

Parkeringspladsen ud for værkstedsbygningen kan i de perioder, hvor PFG ikke selv skal 
råde over den, i et vist omfang benyttes af medlemmerne til private formål mod betaling af 
P-afgifter, som vist nedenfor.  
Enkeltstående benyttelse af parkeringspladsen i under 1 døgn pålægges ikke P-afgift. 
Medlemmers transportvogne til fly, der er stationeret på EKKL, pålægges ikke P-afgift. 

Aktive medlemmer                             90,00 kr. pr. påbegyndt uge 
Passive medlemmer og andre                 180,00 kr. pr. påbegyndt uge 

Enhver længerevarende benyttelse af parkeringspladsen skal aftales med 
værkstedsledelsen og meddeles kassereren. 

12. Renter

Afgifter for opnåede ydelser er principelt forfalden til betaling med øjeblikkelig virkning. 
Renter for debetposteringerne pålignes først i den efterfølgende måned. Renter beregnes 
efter nedenstående regler: 
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Velkommen og Tillykke

Vi vil gerne ønske klubbens nye medlemmer velkommen: 
Pablo V. Holm-Nielsen (Aktiv). 

Og sige farvel og tak for denne gang til udmeldte medlemmer: 
Marie-Louise H. Rasmussen (Aktiv).

Medlemmer samt udmeldte medlemmer, der er i restance, debiteres månedlige renter på 
1,25% (svarende til 16.1% årlig nominel rente). Medlemmer, der er i kredit, tilskrives 
månedlige renter på 0,16%. Renterne beregnes af månedens primosaldo tillagt alle de i 
den pågældende måned af medlemmet præsterede indbetalinger til og udlæg for PFG. 
Indbetalinger skal i rentesammenhæng være på PFG’s konto (giro eller bank) inden 
månedens slutning, eller indbetalingen skal ske automatisk via PBS. Hvis det beløb, der 
skal betales renter af, ligger mellem -200,00 kr og 200,00 kr, beregnes der ikke rente. 

Passive medlemmer og udlandsmedlemmer betaler ikke renter af det pr. 1. april tilskrevne 
kontingent i perioden 1. april til 31. maj. Dette betyder, at primosaldoen i maj tillægges 
kontingentet debiteret den 1. april, inden renteberegningen foretages efter ovenstående 
regler.  

13. Andet

- Depositum for systemnøgle til bygn. 237 og klubhuset på EKKL kr. 100,00.  
- Gebyr for udlån af værktøj fastsættes af værkstedsledelsen. 
- Tilskud til deltagelse i DM: PFG betaler tilmeldingsgebyret for studerende. 
-  Deltagelse i instruktørkurser: PFG betaler deltagergebyret samt 

transportomkostninger med offentlige transportmidler. 
-  Selvrisiko på PFGs forsikringer, i forbindelse med skader forvoldt af medlemmer, 

betales af PFG. Undtaget er særlige tilfælde, hvor dækning af selvrisiko er 
specificeret ved aftale med bestyrelsen. 

Axel Morgenstjerne 
regnskab@pfg.dk 
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Vulkaner

Udlån af loggere til DM 

19 PFG'ere, aktive såvel som passive, tog sammen i Planetariet onsdag d. 18. januar for 
at se "Når Naturen Raser".

10 af os indledte med en god og hyggelig middag på Restaurant Cassiopeia, og derefter 
var der tid til at studere udstillingen.

Filmen handlede om de 
kolossale kræfter, der former 
vores verden og får Jorden til at 
skælve, bjerge eksplodere og 
orkaner rase. Det var en 
indtryksrig oplevelse at blive 
overvældet og omsluttet af de 
voldsomme naturfænomener på 
det store kuppellærred. I filmen 
følges forskere, der arbejder 
intenst på at øge menneskets 
muligheder for at overleve de 
destruktive naturkræfter. Ofte er 
det med deres eget liv som 
indsats for at forstå naturens 
fænomener. Forudsigelser er 
stadig svære, men efterhånden 
er man i stand til at advare i bedre tid og på den måde undgå nogle tragedier under både 
vulkanudbrud og orkaner. Hvad jordskælv angår, ved man jo godt hvor den store risiko 
findes, men ikke hvornår katastrofen næste gang indtræffer. I Tyrkiet har man kunnet 
følge spændingerne rykke mod vest langs forkastningelinjen for hvert skælv, sidst i Izmir. 
Man forventer derfor det næste store jordskælv vil ramme Istanbul, og har der etableret et 
alameringssystem, som håbes at kunne give befolkningen i den store by 10 til 20 
sekunder forvarsel!

Vi har i år 3 piloter fra PFG der deltager i DM som afholdes på Arnborg den 10 - 20 maj. 
Det er Morten Bennick, Felipe Cvitanich og Stig Øye, der alle låner én Volkslogger med til 
arrangementet.
Der gøres derfor opmærksom på at der i den periode kun findes en klub-logger på 
Kaldred. 
Held og lykke med konkurrencen! 

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 
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Billeder fra 2005: Årets første solist og svensk 
luftangreb mm. 

Kr. Himmelfartsferien 2005 bød på mange 
oplevelser på Kaldred! 
PFG havde 4 indholdsrige flyvedage torsdag-
fredag-lørdag og søndag. Der blev skolet en 
hel del, særligt fredag hvor Henrik Vinther 
havde stillet sig til rådighed, men også torsdag 
og lørdag var ganske aktive. 
Fredag fik vi besøg på pladsen af en gruppe 
ældre svenske fly, bl.a. 2 Boeing Steerman og 
nogle "Cub'er", der skulle tanke undervejs til 
Års og Endelave. Vi følte os helt hensat til et 
sandt 1. Verdenskrigs luftangreb. 

Lørdag fik vi pakket tidligt ud, og kl. 10:23 gik første spilstart. Vi havde besøg af 3 
spanske piger (DTU studerende), der hver fik 
en introtur med Lars i P2 mens Iver skolede 
med eleverne i K-13. Kl. 12:15 havde vi lavet 
16 spilstarter, og alle PFG-fly bortset fra P4 
var nu flyvende. Søren Møller stak af i BXD for 
at forsøge at lave sølvstræk. Han blev 
desværre indhentet af dårligt vejr og måtte 
lande ved Stigs Bjergby, kun 16 km væk. Vi 
organiserede hurtigt en hjemhentning, og ved 
15-tiden (UTC+2) kom vi tilbage til EKKL med 
BXD - i styrtende regnvejr og alt var pakket 
sammen - men Benny fløj endnu med W7 et 
sted øst på. 

Det halve af flyveholdet tog hjem, men efter en lille time klarede det op igen. Det blev så 
besluttet, at nu var det tid til at sende Brian solo - så vi pakkede alt ud igen. Som sagt så 
gjort, og Brian fik sin solotur. Mens Iver gav Brian de følgende soloture i K-13 og Knu' 
skolede Axel i Rumæneren, gik et højt kvalificeret hold af instruktører, 
materielkontrollanter, S-kontrollanter, flyvechefer og gamle formænd i kast med at 
spænde BXD op igen. Det viste sig at blive en 
drilsk opgave, for BXD vil åbentbart helst 
samles af elever og strittede imod og ville ikke 
have sine vinger på igen! Efter 3 kvarter lod 
den sig endelig overtale, hvorefter det var 
muligt at lade Brian flyve sine 
tilvænningsstarter på K-8! Benny var i 
mellemtiden landet ude med W7 nede ved 
Vordingborg og blev hentet af Peter Fischer 
og Søren Møller. Således fik Benny vist 
Søren, at det var muligt at lave sølvstræk 
denne dag - bare man kom afsted i tide!  
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Søndag var flyveholdet yderst minimalt, og kun P2 og 01 fløj. Her fik vi endnu engang 
svensk invasion, der denne gang var blevet forstærket af en Tigermoth på dansk register 
(men med svensk pilot og ejer).  
P2 fløj en længere tur på 5t 21 ned syd for Næstved og derpå op til Helsingør, hvor det 
blev overvejet at krænke svensk luftrum som gengæld mod invasionen - det blev dog ved 
tanken. Undervejs fik vi taget billeder af Kongsted og Fakse, Humlebæk, Helsingør og 
Kronborg, Helsingborg, Ven og Kullen. 

 Kongsted.      Fakse. 

Humlebæk.      Termik over Øresund. 

Efter vi var kommet hjem til Kaldred og havde fået 
pakket hangar kom der lige en hæftig haglbyge.  

Alt i alt 4 meget udbytterige dage for mange PFG-piloter 
og elever. Jeg må tilstå, at jeg var lidt mast, da jeg 
endelig kunne vende næsen hjemad. 

Kronborg. 
Axel Morgenstjerne 

regnskab@pfg.dk 
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Referat af bestyrelsesmøde 17/11-2005 
Tid og sted  17. november 2005 kl. 18.30 på værkstedet. 
Deltagere  Bo Watz, Jeppe Nicolaisen, Kim C. Zambrano, Axel Morgenstjerne, 
   Marianne Watz og Finn Passov. 
   
1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. oktober 2005 er godkendt. 
2. Administration 
        Post ind  Advisering af ændrede priser på PBS. 
   Brev fra Helge Petersen vedr. annonce i PFG Nyt. 
   IDA Flyveteknisk Selskab adviserer to foredrag. 
   Brev fra Lyngby Tårbæk kommune, lokalplan 196 er godkendt med 
   tidligere nævnte rettelser. 
   Mail fra unionen, der er kommet en rykker på medlemsregistrering 
   fra DIF. Første rykker fik vi den 3. november, første brev har vi slet 
   ikke fået, der er kommet ny rykker dags dato. Vi indsender skemaet 
   i løbet af et par dage. 
        Post ud  Ansøgning om støtte til køb af transportvogn er sendt til amtet.    
        Medlemmer 2 nye prøvemedlemmer. Steffen Kjær Johansen Udlandsmedlem fra 
   Aktiv. Poul Bredesgaard Passiv fra Aktiv, Anders Reinhardt Hansen 
   Passiv fra Aktiv. 
        Uddannelse S-teori afholdes på Værløse, det er Carsten Lindberg fra Værløse 
   der står for det. 
   StrePla, SeeYou – Felipe vil gerne stå for et lille kursus, og regner 
   stadig med det. 
   Radio: Lars er i gang med at arrangere det med Værløse. 
   Brian Hansen har fået sit S på årets sidste flyvedag. 
        Medlemsmøder  Der har været afholdt sæsondebriefing. Der er Gløgg aften 
   den 8.december, Kim er arrangør. 
   Generalforsamling fastsættes til 22. marts 2006. 

4. Materiel
        Fly  Vintervedligeholdelsesplan er lagt, alle fly er spændt ned og klar til 
   hjemtransport. K13 og P4 bliver kørt til værkstedet i den kommende 
   weekend. 
        Polyt 5  Bo sikrer sig at Iver tager sig af Polytten. 
   Mogens Møller er begyndt omskolingen til Polytten. 

        Spil  Det bliver transporteret til værkstedet i løbet af de næste to uger. 
   Spil sjak? Er der lidt uklarhed omkring. Bo følger op på det. 
        Wirehentere Der skal ligge en afgørelse på hvad der skal laves på Granadaen 
   inden nytår, hvor af vi kan se om det kan betale sig at reparere den. 
   Hvor efter vi må tage stilling til om vi skal købe en ny. 
   Jeppe undersøger hvad andre klubber bruger. 
   Folkevognen er i fin stand, den skal have skiftet olie i vinter, men 
   ellers er der ikke noget der skal laves. 
        Traktorer  Lyset skal pilles af den blå, så den ikke tapper strømmen. 
        Startvogn Er i rimelig god stand, så den kræver ikke ret meget i vinter. Den får 
   skiftet motor olie, og Benny, Svenstrup og Erik er i gang med  
   radioen (flyradioerne i startvognen). 
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        Generelt  feedback fra sæsondebriefing, procedure for tilbagemelding på fejl 
   og problemer med materiellet, en liste hvor man kan skrive tingene 
   på ved afslutningen af en flyvedag. På denne liste skal der være 
   numre på dem der skal kontaktes når der sker noget med  
   materiellet. En side der tilføjes i flyveledermappen. Marianne laver et 
   udkast til en liste. 
   Der skal være rigtige ringe i ringsættet i wiren, de må IKKE være 
   aflange. Det skal være de rigtige og godkendte ringe. 

5. EKKL
        Klubhus  Finn har regnet på loftet i stuen igen. Det burde være 3 gange så 
   stærkt som det er. Vi skal helt sikkert gøre noget ved det,  
   spørgsmålet er bare hvad. Eller hvad der er den pæneste løsning. 

6. Værksted  Mogens mener at han er tæt på at have brugt sit budget, han vil 
   gerne have Axel til at lave et udtræk. Han spørger om budgettet for 
   værkstedet er for kalender år eller sæson år. Værkstedet trænger 
   gevaldigt til maling indvendigt. Mogens er lidt bekymret for at der 
   ikke er sket noget med taget. Med hensyn til fugtmålingerne. 
   Det er dejligt at se at der sker noget på værkstedet. 

7. Flyvning
        Instruktørmøder  Har været afholdt, der bliver rapporteret om forkerte ringe i 
   wiren. 

8. Langsigtet planlægning
        Krystalkugleudvalg: Stig Øye har indhentet et tilbud fra LTG Krane vedr.  
   renovering af K13, tilbuddet gælder til 1. december. 
   Det ligger på 130.000. 
   Det vælger vi at sige ja til. Finn tager fat i Øye i morgen, og følger 
   sagen videre. 

9. Uds. til medlemmerne PFG- Nyt udsendes i december. 

10. Eventuelt  TT vognen står og fylder uden for værkstedet. 

   Jordfunktion – Startfunktion, denne skal forbedres til næste sæson 
   så vi får noget mere ud af flyvedagen. Noget af grunden til dette er 
   at folk ikke bliver grundigt omskolet, bla. med hvordan man forholder 
   sig, ved wirebrud. 

   Briefing afholdes klokken 9.30 i næste sæson som et eksperiment, 
   og den foregår i stuen. Efter briefing hjælpes alle med at pakke ud. 
   Klokken 18 hvor spilvagten slutter, går den sidste start, hvor efter 
   alle hjælpes ad med at pakke sammen. Vil nogen flyve efter kl.18 
   må de godt det, men de er forpligtet til at pakke sammen, og dem 
   der ikke ønsker at flyve mere er velkommen til at tage hjem. 

12. Næste møde 12 december kl. 18.30 hos Axel. 
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Tid og sted  12. december 2005 kl. 18.30 hos Axel. 
Deltagere  Bo Watz, Jeppe Nicolaisen, Kim C. Zambrano, Axel Morgenstjerne, 
   Marianne Watz. 
   
1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 17. november 2005 er godkendt. 

2. Administration 
        Post ind  Tilsagn om distributionstilskud fra bladstyrelsen, på 2723,68 i 2006. 
   Amtet kvitterer at de har modtaget ansøgning om tilskud til  
   transportvogn. 
   Brev fra unionen, vedr. omstrukturering af friluftsrådet, og  
   repræsentant for kreds 14. som er PFG, Tølløse og KF. De havde 
   foreslået Bo B. Watz som repræsentant. 
        Post ud  Medlemsregistrering til DIF er blevet sendt. 
        Uddannelse S-teori afholdes fra sidst i januar til prøven i april, hos Værløse.  
   Undervisningsplan kommer sidst på året. 
   Radio: Lars vil gerne finde en han kan lære op så han ikke skal stå 
   med det alene. 
   Bo B. Madsen og Felipe Cvitanic skal på FI kursus til april. 
   Der er annonceret kursus tidspunkt for HI og FI kursus, og materiel 
   kontrollant kursus. 
        Medlemsmøder  Der har været Gløgg aften på værkstedet. 
   Sommerlejr afholdes i uge 27 og 28, 1. juli til 16. juli. 
   Oplæg og idéer til flyvesæsonen – torsdag d. 16. februar på  
   værkstedet. 
   Sæsonstart 25. marts på Kaldred. 
   Sommerlejrmøde tirsdag d. 23. maj på værkstedet. 
   Kofest d. 8. juli på Kaldred. 
   Sensommerlejr på Kaldred. 2-10. september. 
   Væddemålsfest 28. oktober på Kaldred 
   Sæsondebriefing d. 16. november på værkstedet kl. 19.30 
   Gløgg og billedaften d. 13. december. Kl. 19.30 

3. Økonomi
        Status - PFG Der skal snart betales for jubilæumsskriftet, og regningen for K-13 
   kommer en gang i det nye år. Vi har pengene til jubilæumsskriftet og 
   K-13. 
        Flyveplads Pengene til flyvepladsen skal betales. 400 pr. medlem pr. år. Vi har 
   haft ca. 60 medlemmer så vi laver en a’ conto indbetaling på 30.000. 

4. Materiel
        Fly  K-13 er klar til at blive kørt til Tyskland. 
   P4 er blevet malet, koblingen er kommet tilbage fra fabrikken. De 
   regner med at blive færdige i løbet af den kommende uge. 
        Spil  Er på værkstedet, de er i gang. 
        Wirehentere Jeppe har snakket med Ford, det bør virke at skifte pakningerne, 
   hvilket betyder at topstykket skal slibes. Dette vil vi gøre. Samtidig 
   vil vi undersøge markedet for wirehentere. 

Referat af bestyrelsesmøde 12/12-2005 
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        Generelt  Materiel liste følger Marianne op på (igen) ansvarlige for fly er årets 
   sjakbajser, radioer – Svenstrup? materiel – Jeppe. 
6. Værksted  Der er blevet fejet blade ned fra taget. Inspektion af taget bliver til 
   februar – marts. 
   TT-vognen: Det menes at de har besluttet at kører den til  
   ophugning. 

9. Uds. til medlemmerne PFG-Nyt udsendes inden jul. 

10. Eventuelt  Vedr. repræsentant til friluftsrådet, Bo melder pas, men Thomas 
   Bucka Christensen har sagt ja til at tage posten. Dette er meddelt til 
   DSvU. 
        Jubilæumsskrift mm.: Det er nu ved at være færdigt og klar til afhentning hos  
   trykkeriet. 
        Ideer til medlemsmøder?    Nytårstorske fiskeri, besøg på flymuseet i Helsingør 

12. Næste møde Tirsdag den 10. januar kl. 18.30 hos Bo. 

Tid og sted  10. januar 2006 kl. 18.30 hos Bo. 
Deltagere  Bo Watz, Jeppe Nicolaisen, Kim C. Zambrano, Axel Morgenstjerne, 
   Marianne Watz. 
   
1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. december 2005 er godkendt. 

2. Administration 
        Post ind  Invitation til DM er modtaget fra DSvU, og videregivet til Stig, Morten 
   og Felipe. 
   Invitation til klubtræner seminar er modtaget fra DSvU. 
   Kopi af faktura på cobravogn fra DanGlide, selve fakturaen er sendt 
   til Amtet. 
   Brev fra Biblioteksstyrelsen vedr. tilskud fra bladpuljen i 2004. da det 
   beløb vi skylder dem for, for stort udbetalt beløb i 2004 ikke  
   overstiger 500,- bliver det eftergivet. 
   Regning fra Krane, på opgradering af K-13. pålydende 16.200 Euro, 
   de vil godt have et forskud på 5000 Euro. 
   Brev fra advokaten vedrørende arven efter JB, han har 16.  
   december fremsendt udkast til boopgørelse til skattevæsnet og  
   skifteretten, han har beregnet legatet til PFG til 400.000. 
   Vi har modtaget brev fra unionen med dokumentation på at vi  
   gennem unionen er fritaget for arveafgift. Denne skal videresendes 
   til skattevæsenet. 
   Thomas Bucka har sendt reklame ud på kalibrering af loggere og 
   barografer.  

        Post ud  Bo har skrevet til Unionen om at arven fra JB vil blive på 400.000, 
   og har bedt om skrivelse til skattevæsnet, med dokumentation for at 
   vi er fritaget for arveafgift. 
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        Medlemmer Nyt medlem: Pablo V. Holm-Nielsen (Aktiv), Ændret medlems  
   status: Guido Walther (Udland) fra aktiv, Udmeldt: Marie-Louise H. 
   Rasmussen fra aktiv. 
        Uddannelse Vi er ved at se om vi kan skaffe lokaler til S-teori på DTU – der er 24 
   elever på holdet, blandet PFG, FVS, FFF og Paraglidere. 
   Jeppe har snakket med Søren Zebitz om at være hjælper på  
   radiokurset, Jeppe giver besked videre til Lars. Jeppe er hoppet på 
   radio-holdet hos KF, der startede sidste lørdag. 
   Torben Simonsen er interesseret i at komme på materielkontrollant 
   kursus, vi skal have vendt det med de andre materielkontrollanter. 

        Medlemsmøder  Axel har arrangeret tur til planetariet på næste onsdag. 

        PR-arbejde Kristoffer Ravn har ansøgt om at købe en Discus A2 krop, til at  
   bygge endnu en Simulator, han har fået ok, på betingelse af at han 
   stiller med et simulator sjak, og at det ikke går ud over   
   vinterarbejdet. Prisen for kroppen er 9.500. 

3. Økonomi
        Status - PFG Axel har lavet foreløbigt årsregnskab. Der viser et overskud på ca. 
   100.000,- 
   Axel gennemgik regnskabet. 

        Flyveplads Axel har regnet ud at vi i gennemsnit har haft 59 medlemmer og 17 
   hytter, 400 kr. for medlemmer og 500 pr. hytte, Axel har indbetalt, 
   32.100 til flyvepladsen for bruger betaling fra PFG og 6000 for  
   hangar leje for Polyt 5. 
   Bo har efterlyst møde vedr. regnskab og des lige. 

4. Materiel
        Fly  K-13 er kørt til Tyskland, vi skal have besluttet hvilken farve den skal 
   have, hvis ikke vi gør noget bliver den hvid. Vi stemmer for hvid med 
   røde tipper og rødt sideror. 
   P4 står stadig på værkstedet, Loggerinstallationen i den skal ordnes, 
   så den virker ordentligt. K8 er kommet ind på værkstedet, og de er 
   gået i gang. 
   P6 og W7 står stadig på Kaldred. P2 er ankommet til værkstedet. 
        Polyt 5  Iver står for vedligehold af polyt 5. 
        Generelt  Salg af den gamle P6 vogn. Hvis vi køber et brugt fly, vil det  
   sandsynligvis blive med transportvogn. Vi tilbyder Niels Madsen at 
   købe den for 7.500, den er forsikret for 10.000, men ikke  
   overtagelse før vi har den nye. 
   Barografer skal sendes til kalibrering, barograf til K8 og P4 sendes 
   af sted samt alle 4 loggere. 

7. Flyvning
        Ansøgninger fra medl. Morten Bennick, Felipe Cvitanich og Stig Øye har søgt om at 
   låne hver deres Volkslogger i forbindelse med DM 2006 (10. – 20. 
   maj) Felipe er på instruktør kursus ugen inden, så han anmoder om 
   at låne den allerede fra 29. april, hvis ikke Morten eller Stig kan tage 
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   den med til ham. Det  er hermed godkendt på betingelse af at  
   Morten eller Stig medtager loggeren til Felipe. 

10. Eventuelt  
        Jubilæumsskrift mm.: Henrik H vinter har den 8. januar 2006 udsendt salgsbreve 
   for jubilæumsskriftet. 
        Ansøgning til amtet: Ansøgning om transportvogn er godkendt, transportvogn er 
   bestilt gennem DanGlide. 

12. Næste møde Torsdag d. 9 februar kl. 18.30 hos Finn. 

Materiel
Vores k13 er stadig i Tyskland til renovering, 
vi har bestemt at den bliver hvid med røde 
tipper og rødt sideror, den får 
reg is t rer ingsbogstaver  i  gråt  og 
konkurrencebetegnelsen A3 på sideror som 
hvid tekst på rød baggrund. 

P2, P4, P6 og K8 er alle synede, vi mangler 
kun at få W7 med, og K13 hjem fra Tyskland, 
så er vi klar til at tage fat på den kommende 
sæson.

Sidst i Februar fik vi vores nye transportvogn 
til P6 hentet hjem, den forventes at være 
dansk indregistreret inden sæsonen. 

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

Sisteron 2006 
Vi er nogle stykker, der endnu en gang har tænkt sig at tage til Sisteron i Frankrig til 
sommer for at flyve i de franske Alper. Jeg forestiller mig, at det som sædvanlig vil foregå 
i sidste halvdel af juli, dvs. ugerne 29 og 30. 

De der er interesserede i at tage med bedes venligst skive til mig, så jeg kan få 
organiseret tilmelding mv. til Sisteron klubben, og således klubpiloter kan arrangere lån af 
fly. 

Michael Krogh
m.krogh@mail.dk 
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Hvornår Hvad Hvor 

Marts.
Man. 20. marts. 

Ons. 22. marts.  kl. 19:30 
Lør. 25. marts. 

Tilmeldingsfrist til S-
teoriprøve 
Generalforsamling 
Sæsonstart

DTU bygning 208 
Kaldred 

April.
Ons. 05. april. Kl. 19:00 
Fre. 28. april. Kl. ?? 
Lør. 29. april - Lør. 06. maj. 

S-teoriprøve 
GF Kalundborg flyveplads 
Førsteinstruktørkursus 

DTU, byg 402 lok. 9 
Kaldred 
Arnborg 

Maj.
Tirs. 23. maj. Kl. 19.30 
Ons. 10. maj. - Lør. 20 maj. 

Sommerlejrmøde
DM

Værkstedet
Arnborg 

Juni.
Lør. 03. juni 
Lør. 03. juni - Tir. 06. juni. 
Ons. 14. juni. Kl. 19.00 

Old-boys dag 
SM 1. del 
S-teoriprøve 

Kaldred 
Slaglille 
??

Juli.
Lør. 01. juli - Søn. 16. Juli. 
Man. 03. juli - Fre. 07. juli. 
Lør. 08. juli. 
Man. 17. juli - Søn. 30. juli. 
Tir. 25. juli - Lør. 05. Aug. 

Flyvelejr 
Talentkursus 
Ko - fest 
Flyvelejr 
SunAir Cup 

Kaldred 
Arnborg 
Kaldred 
Sisteron
Arnborg 

Returadresse: PFG, bygning 237, DTU, 2800 Kgs. Lyngby 

Kalender 2006 


