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Polyteknisk Flyvegruppe

Ansvarshavende er formanden: Bo Beltoft Watz 
Forsidebilledet: B8 vel hjemme på Bolhede. 

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:
Frank Svenstrup 
klubhusformand@pfg.dk
.

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:
Søren Zebitz Nielsen 
szn@pfg.dk
Tlf.: 51 52 05 11 (mobil) 

Sekretær:
Marianne Beltoft Watz 
mbw@pfg.dk 

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

Bestyrelses medlem: 
Anders Bjerregaard Christensen 
abc@pfg.dk

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

Deadline for materiale til næste blad: 30. 
april 2007.  
Materiale sendes til mbw@pfg.dk. 
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Sæsonstart 2007

Onsdag d. 14/3-2007 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 bestyrelsesmedlemmer: Jeppe  Nicolaisen,  
 Axel Morgenstjerne og Kim C. Zambrano. 
 Bestyrelsen foreslår nyvalg til bestyrelsen af: Finn Passov og Marianne B. Watz 
 Bestyrelsen foreslår nyvalg af suppleanter: Anders Bjerregård Christensen og 
 Mads Degnegaard. 

Vedr. pkt. 9: 
 Bestyrelsen foreslår valg af 3 kritiske revisorer: Michael Krogh, Iver 
 Christophersen og Thomas Bucka-Christensen. 

Husk sæsonstart 2007! 

Sidste år var der mange der nød den tidlige sæsonstart, derfor starter vi i år sæsonen den 
24. 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 2006
På Flyvegruppens ordinære generalforsamling 22. marts 2006 genvalgtes bestyrelsen, 
der efterfølgende konstituerede sig uændret: Formand: Bo Beltoft Watz. Næstformand: 
Jeppe Torben Nicolaisen. Kasserer: Axel Morgenstjerne. Sekretær: Marianne Beltoft 
Watz. Bestyrelsesmedlem: Anders Bjerregaard Christensen. 
Professor Jens Nørkær Sørensen repræsenterede uændret Danmarks Tekniske 
Universitet i bestyrelsen. 

Foruden bestyrelsen har følgende medlemmer haft tillidshverv i flyvegruppen i 2006: 
Flyvechef: Morten Bennick. Klubtræner: Felipe Cvitanich. Værkstedsledelse: Mogens 
Møller. Klubhusformand: Frank Svendstrup afløste Knud Andersen. Materielkontrollanter: 
Stig Øye, Frans Pløger, Mogens Møller & Jens Rytter Petersen. PR-Chef: Søren Zebitz 
Nielsen. Webmaster: Christian K. Madsen. 

Året der gik 
”Sorrig og glæde de vandrer til hobe” lyder det i en gammel dansk salme. Forfatteren har 
nok tænkt på jordelivet for os mennesker, men man kan sige det samme om 
Flyvegruppen i 2006; Der har været sorger undervejs, men afgjort også meget at glæde 
sig over. 

I modsætning til tidligere år kom alt materiel godt fra start incl. en total-renoveret K-13, der 
nåede hjem fra værkstedet i Tyskland til sæsonstart. En bolt i hjulbremsen knækkede kort 
efter, og et meget aktivt elevhold fløj så mange starter at flyets koblinger måtte sendes til 
overhaling allerede ved slutningen af sommerlejren, men ellers har der ikke været 
problemer med vores flyvende materiel. Det kan man desværre ikke kan sige om 
jordmateriellet; Granadaens motor var blevet overhalet om vinteren, men andre problemer 
dukkede op og det viste sig at den røde folkevogn heller ikke kunne bruges længere. Helt 
uden wirehenter blev KF og PFG hurtigt enige om at skride til handling, så en Suzuki 
Vitara blev indkøbt i Tyskland. Det tog nogen tid at få lavet et ordentligt wiretræk på den, 
men i en periode kunne vi alligevel kun køre med én wire pga. problemer med spillet, og 
startfunktionen fungerede da rimeligt trods denne begrænsning. Ikke desto mindre var det 
en stor lettelse da Niels Madsen og Frank Svendstrup bragte sagerne i orden, og både 
spil og wirehenter kørte fint resten af sæsonen. Hvad angår startvognen har vi i 2006 
høstet frugterne af de seneste års indsats, den har fungeret upåklageligt hele sæsonen. 

På landsplan ser havaristatistikken ikke så god ud som tidligere år og PFG bidrager 
desværre til den med hele to havarier. Stig Øye havde en uheldig udelanding under DM. 
Det var et af de havarier, man må betegne som hændelige uheld og som er stort set 
umulige at gardere sig imod. Langt værre var havariet med vores K-13 i starten af 
oktober, hvor flyet efter en afbrudt start blev indhentet af wirefaldskærmen kort før landing 
og bl.a. mistede sideroret. Det var et af de havarier der bare ikke må ske og vi kan prise 
os lykkelige over at der kun skete materiel skade. 

En af årets tilbagevendende begivenheder er Old-Boys dagen, som trods halvkedeligt vejr 
var velbesøgt også i 2006. Som et særligt indslag havde Helle Marckmann valgt at 
benytte lejligheden til at overrække Jørgen Bachmanns arv til klubben under aftenens 
middag. Sommerlejren havde som tidligere år besøg af piloter fra Værløse, som udover at 
deltage i ko-festen, fik trænet nogen flyslæb. Desuden havde vi et fly på ”besøg” fra 
Jylland, idet bestyrelsen havde valgt at leje en ekstra Junior af frygt for at nødvendige 
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reservedele til P4 og W7 ikke skulle nå frem i tide. Det gjorde de dog, så sommerlejren fik 
et flysæde i overskud i stedet for to i underskud. 

Umiddelbart efter sommerlejren rejste et antal medlemmer til Sisteron for endnu en gang 
at nyde bjergflyvningens glæder i de sydfranske alper. Der var ingen klubfly med i 2006 
selvom der ikke er noget til hinder for at medlemmer også i lige år låner fly til en sådan 
tur.

I august tog en flok medlemmer A3 og W7 med til Arnborg for at skole og prøve kræfter 
med den Jyske termik. Turen kom i fare pga. sygdom blandt instruktørerne, men 
elevholdet lagde sig i selen med at klare en masse praktiske detaljer, så det endte med at 
blive en stor succes alligevel. 

Med sensommerlejren i september fulgte årets absolut sørgeligste begivenhed idet vi som 
bekendt måtte sige farvel til Knu’, der uden forudgående varsel sov ind på Kaldred efter 
en aften i gode venners selskab. Hans altid hjælpsomme væsen vil blive dybt savnet og 
det talstærke fremmøde ved bisættelsen kom ikke som nogen overraskelse, for ingen 
kunne kende Knu’ uden at holde meget af ham. 

Det siges at ”En ulykke kommer sjældent alene” og blot en måned efter Knu’s død kom så 
det tidligere omtalte havari med vores ASK-13, heldigvis uden personskade. De materielle 
skader var dog så omfattende at det var udelukket at reparere dem selv og efter aftale 
med forsikringen blev flyet snart kørt tilbage til værkstedet i Tyskland for igen at tilbringe 
vinteren der. Med knap en måned tilbage af sæsonen kunne man have aflyst yderligere 
skoling, men vi valgte at spørge Vestjysk Svæveflyveklub, som har 2 K-13’ere, om ikke vi 
kunne leje den ene for resten af sæsonen. Det kunne vi og Mads Degnegaard kvitterede 
ved at gå solo i B8 under 24 timer efter at flyet var ankommet til Kaldred. Elevholdet 
sørgede også for at få valuta for pengene ved at fortsætte skolingen ind i november. Ikke 
hver weekend, men enkelte dage hist og her når vejret tillod det og man kunne skaffe en 
instruktør. Jeg må tage hatten af for elevholdet 2006; Den gejst de lægger for dagen gør 
det sjovere at være instruktør og deres entusiasme smitter af på alle. Kan vi få flere unge 
medlemmer af deres slags behøver PFG i hvert fald ikke frygte for fremtiden. 
Først lidt inde i december satte B8 atter hovedhjulet på jysk jord. Jeg var en blandt flere, 
der rystede på hovedet af tankerne om et transportslæb så sent på året, men min skepsis 
blev gjort til skamme en krystalklar søndag, hvor Iver startede Polyt5 og slæbte B8 hjem. 
Et medlem fra Vestjysk var kørt over dagen før og sikrede fra bagsædet at flyet fandt vej 
hjem til Bolhede. Søren sad ved pinden og udover at det sikkert har været en stor 
oplevelse for de involverede parter må man sige at de sluttede sæsonen med stil! 

Konkurrencer
PFG har i 2006 været repræsenteret ved flere hjemlige konkurrencer. Stig, Morten og 
Felipe deltog i DM, og til SM var ikke blot P2 med igen, men også P6 med Søren ved 
pinden. Som sidste år sad Morten og Felipe på skift i bagsædet i P2, mens det i år var 
Brian Hansen og Kim Zambrano der prøvede kræfter med konkurrenceflyvning fra 
forsædet. Stig blev med en fjerdeplads den bedst placerede PFG’er ved DM, mens P2 
nåede op på en trejdeplads i den 2-sædede klasse ved SM. 
Termikligaen blev en gyser, hvor PFG endnu en gang måtte se sig slået på målstregen og 
jeg havde indstillet mig på at vi skulle starte 2007 i 3. division. I sidste time besluttede 
ligaledelsen imidlertid at gøre både 1. og 2. division større fra og med 2007, hvilket 
betyder at PFG alligevel bliver i 2. division. 
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Fly Type Fabrika-
tionsår

Anskaf-
felsesår 

Starter total Flyvetid total 
2006 2005 2006 2005 

OY-BXD   K 8 B Lehtovaara 1964 1964 7321 7269 3008 2288 
OY-PKX P4 SZD 51-1 Junior 1998 1998 1050 892 554 493 
OY-ZWX ZW SZD 51-1 Junior 1989 2006 618 - 656 - 
OY-XHA W7 Astir CS 1977 1991 3876 3777 2325 2271 
OY-PFX P6 Discus CS 1993 1993 1173 1115 1860 1776 
OY-PJX A3 ASK 13 1979 1991 10427 9664 2605 2487 
OY-PXF P2 Duo Discus-T 2002 2001 1308 1131 1071 766 

Uddannelse
I alt 5 elever er blevet sendt solo i 2006 og der er udstedt et nyt S-certifikat. Mindst et 
medlem har fået den sidste sølvbetingelse i hus og på instruktørsiden har Felipe og Bo 
været på kursus for at opgradere deres HI-beviser. Dermed er alle klubbens instruktører 
nu førsteinstruktører (FI’er) og vi har ikke p.t. nogen hjælpeinstruktører (HI’er). 
PFG afholdt N-BEG radiokursus i 2006 med deltagere fra både PFG og FVS. Værløse 
stod så til gengæld for S-teori i 2006, men PFG måtte hjælpe med lokaler da holdet blev 
for stort til Værløses klubhus. Også i indeværende år er teoriholdet stort og det er PFG’s 
tur at arrangerer kurset, som er godt i gang. 

Kaldred
Flyvepladsen fik i August ny belægning på forplads og taxiveje og også adgangsvejen fik 
en kærlig omgang. Det har naturligvis tæret på kassebeholdningen, så det varer nogen år 
inden også asfaltbanen kan komme under behandling. 
Mht klubhuset havde Knu’ planer om renovering af gårdspladsen da han døde. Han 
nåede jo desværre ikke at føre dem ud i livet, men Anita har valgt at samle bolden op og 
finansierer nu projektet af egen lomme. Det er en meget flot gestus og et værdigt minde 
for Knu’. Ved årets slutning var mureren endnu ikke færdig, men arbejdet skrider stille og 
roligt fremad så vi bør kunne nyde forårssolen derude til sæsonstart. 

Værkstedet / DTU 
På DTU har Mogens Møller været primus motor i at få opsat en skillevæg i vestenden af 
værkstedet og Kristoffer Raun har i spidsen for en række yngre medlemmer sørget for at 
færdiggøre og indrette det nye lokale. Som hjemsted for Polyt-S er ”SimLab” allerede 
blevet samlingssted for klubbens yngre medlemmer her i vinterhalvåret, hvilket naturligvis 
styrker sammenholdet. 

Flyparken 
Af hensyn til klubbens mange nyere medlemmer besluttede bestyrelsen i september at 
købe den Junior vi havde gode erfaringer med fra lejemålet i sommerlejren. Vores 
hæderkronede K-8’er blev samtidig sat til salg og er nu i aktiv tjeneste hos en nystartet 
klub i Ungarn. I tabellen nedenfor er BXD dog medtaget da den har fløjet fra EKKL i 2006: 

Medlemsmødet i efteråret 2005 satte et ensædet turbofly meget højt på ønskelisten og 
med arven fra Jørgen Bachmann burde det også være inden for rækkevidde. Det har dog 
vist sig problematisk idet ensædede turbofly er i meget høj kurs på brugtmarkedet; Ved 
flere lejligheder er et egnet fly blevet solgt til anden side inden vi overhovedet har nået at 
besigtige det, men vi leder stadig. 
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Klub-Fly Flyvetid Spilstarter Flyslæb Stræk-km Stræk-antal 
OY-   2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
BXD   35 21 88 47 3 5 25 0 2 0 
PKX P4 73 53 127 133 9 11 200 70 4 2 
ZWX ZW - 28 - 49 - 0 - 0 - 0 
XHA W7 62 54 98 92 10 7 292 102 3 1 
PFX P6 117 56 38 49 37 9 793 849 7 5 
PJX A3 119 122 494 734 44 42 0 0 0 0 

PXF P2 217
+8M

117
+4M 142 144 61 32 2922 939 15 3 

Total 623
+8M

451
+4M 987 1248 164 106 4232 1960 31 11 

Privat-Fly Flyvetid Spilstarter Flyslæb Stræk-km Stræk-antal 
OY-   2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
LUX CB 126 78 19 16 25 20 6004 2887 26 17 
LXM LM - 9 - 8 - 1 - 0 - 0 
XDC P1 43 45 2 2 11 12 2315 2500 10 10 
XIJ A1 39 39 12 11 4 5 1413 1081 6 7 
XJE JE 46 12 2 1 13 3 1140 210 5 1 
XKD N7 125 76 10 17 23 12 5599 2756 33 13 
XMM MM 57 40 5 1 10 9 1560 720 7 2 

XSO KV 255
+3M

170
+2M 18 11 37 25 14690 11578 44 33 

XZC ZC 84
+2M

63
+2M 9 11 17 8 2688 2596 12 8 

XZH 01 110
+4M

54
+1M 18 17 18 1 2843 1439 15 10 

XZN ZN - 11
+2M - 5 - 2 - 0 - 0 

XMA   15
+25M

15
+40M 0 0 (57) (110) 0 0 0 0 

Total 900
+34M

612
+47M 95 100 158 98 38252 25767 158 101 

Flyvevirksomhed 
Årets aktivitetsniveau ses i følgende statistik. For klubbens fly ser tallene ud som følger 
og man kan umiddelbart sammenligne med 2005: 

Som det fremgår har 2006 været et sløjt år hvad angår både flyvetimer og strækflyvning, 
men ser man på antallet af starter er 2006 langt foran 2005. Det er især vores skolefly, 
der har fløjet rigtig mange starter, men de øvrige fly er pænt med, så PFG’s medlemmer 
har da forsøgt at komme i luften i 2006, Kong Cumulus har bare ikke tilladt dem at blive 
deroppe ret længe ad gangen. Hvad angår flyslæb og strækflyvning skal det bemærkes at 
både P2 og P6 var i Sisteron i 2005, hvad de ikke var i 2006, så en direkte 
sammenligning mellem de to år vil være misvisende. 
For privatejede fly ser tallene ud som følger: 
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Bo Beltoft Watz
formand@pfg.dk 
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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 vist i parentes og ikke medregnet i totalen. 
Vi kunne i 2006 byde velkommen til to nye privatejede fly, idet Benny Strand har købt en 
Discus 2cT, OY-XZN, mens Torben Simonsen har købt en ASW-24, OY-LXM, som dog 
har fløjet på svensk register i 2006. Til gengæld har Frank Jensen og Niels Madsen solgt 
deres Std Cirrus, OY-XIJ, så det er sidste gang den optræder i statistikken. 

Medlemmer 
Ved årets udgang var vi 58 aktive medlemmer, hvoraf 11 var studerende. Det er lidt færre 
end sidste år, men i forbindelse med undervisningen i S-teori i vinter har flere nye 
medlemmer allerede meldt sig ind. 

Kommunikation med medlemmerne 
PFG-nyt er udkommet 3 gange i 2006 med gennemsnitligt lidt under 30 sider. Vi tilstræber 
normalt 4 udgivelser pr år. Men december-nummeret måtte udgå da redaktøren som 
bekendt blev mor.

Fremtid og visioner 
Arven fra Jørgen Bachmann gør det økonomisk muligt for flyvegruppen at investere i et 
brugt ensædet turbofly som medlemsmødet lagde op til forrige år. Som tidligere nævnt er 
vi allerede på jagt efter et egnet fly og jeg håber det vil lykkes at finde det i 2007. 
Hvad der så skal ske derefter er mindre klart; Der har været forslag om at anskaffe en 
motorsvæver som andre klubber i landet har stor succes med, men det har tilsyneladende 
ikke haft den store tilslutning blandt flyvegruppens medlemmer. 
Man kan også mene at vores flypark med et ensædet turbofly bliver som vi ønsker den og 
så kigge på nogen af de andre ting der kræves for at en svæveflyveklub kan fungere; Med 
den nye wirehenter burde vi være dækket ind i forhåbentlig mange år fremover, men 
andet af vores jordmateriel kunne måske trænge til modernisering? Vore bygninger og 
især hangaren trænger i den grad til en kærlig hånd, så det ville efter min mening være et 
fornuftigt indsatsområde de kommende år. Det vil dog ikke være op til mig, for efter 6 år i 
bestyrelsen, vælger jeg at træde tilbage. Jeg mener selv klubben er på en god kurs både 
økonomisk og hvad angår medlemsudvikling, så jeg kan med  
sindsro overlade roret til nogen andre, og glæder mig til igen at være  
menigt medlem.
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Revideret årsregnskab for 2006 
DRIFTREGNSKAB 2006  Budget 2005 2004 

2006  
Udgifter kr. kr. tkr. kr. kr. 

     

Flyforsikringer 64.161,00   65.334 65.425 
Radioudgifter 0,00   0 1.604 
Faldskærmsvedligeholdelse 8.038,00   5.347 4.818 
Flyvedligeholdelse 67.757,16   17.162 11.923 
Flytransport 13.743,00     
Flylån 8.904,75   2.173 2.186 
Instrumenter 0,00   3.707
Brændstof til Duo Discus T 522,62   1.351 1.606 
Jordradio (Svæveflyveområder) 1.250,88     
Svæveflyudgifter i alt  164.377,41 160 95.074 87.561 

     

Konkurrencestøtte 144.200,00   158.100 140.000 
Træningsflyvning 43.150,00   15.300 16.000 
Konkurrencer og træning  187.350,00 174 173400 156000 

     

Udgifter prøvemedlemmer  5.946,14 8 7.523 5.993 
     

Vedligehold transportvogne 159,90   1.523 586 
Transportvognsforsikringer 1.631,00   751 1.098 
Vægtafgifter 761,44   660 660 
Transportsvognsudgifter i alt  2.552,34 3 2.934 2.344 

     

OY-DHP: forsikr. og gebyr 19.042,00   20.494 22.328 
Hangarleje 6.000,00   6.000 6.000 
Benzinkøb 12.483,79   12.838 10.143 
Vedligeholdelse 20.153,11   13.223 19.742 
OY-DHP udgifter ialt  57.678,90 50 52.555 58.212 

     

Flyvepladsafgift 37.000,00   38.000 29.900 
Advokat     3.750
Flyveplads  37.000,00 38 38.000 33.650 

     

Udgifter til telthangar m.m.  2.494,38 3 2.584 2.400 
     

Ansvarsforsikring køretøjer  2.320,00 0 0 0 
     

Klubhus el og vand 20.564,66   30.671 31.472 
Drift af klubhus 7.648,39   6.296 10.368 
Rengøring klubhus 9.370,00   8.548 8.510 
Forsikringer 6.937,00   6.784 6.707 
Klubhusudgifter i alt  44.520,05 55 52.299 57.057 
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DRIFTREGNSKAB 2006  Budget 2005 2004 
2006  

Udgifter kr. kr. tkr. kr. kr. 
     

Værkstedsudgifter 11.768,45  10 6.549 4.675 
Værktøj og materialer 4.311,90  10 11.983 3.861 
Forsikring bygn. 237 9.325,61  9 9.183 9.115 
Varme bygn. 237 (PFGs andel) 12.286,09  16 16.000 15.662 
Værksted i alt  37.692,05 45 43.715 33.312 

     

Polyt-S  2.113,50 5 1.152 2.726 
     

Telefonafgifter 5.393,49   5.274 8.346 
Telefonindtægter -28,38   -211 -2.876 
IT og internet EKKL 3.024,44   2.688 3.664 
Internet og servere b.237 145,00   63 2.956 
Telefon og internet netto  8.534,55 8 7.814 12.091 

     

Porto 4.721,90   5.377 4.956 
Kørsel 0,00   0 781 
Tryk af PFG-nyt 5.495,50   6.196 8.599 
Administrationsudgifter i alt  10.217,40 12 11.573 14.336 

     

Kontingenter DSvU, KDA o.a.  58.850,34 61 60.525 57.212 
     

Instruktørkurser m.m.  17.167,50 14 1.779 1.663 
     

Renter+gebyrer Danske Bank 20,68   44 14 
Renter+gebyrer giro 303,09   305 303 
Gebyrer Basisbank 325,00   300 200 
Medlemsrenter 9.726,40   4.150 2.826 
PBS-gebyrer 3.767,11   3.782 3.486 
Renteudgifter og gebyrer i alt  14.142,28 9 8.581 6.829 

     

Refusion for hjemhentning 402,00   1.939 1.662 
PR 0,00   50 2.804 
Øvrige diverse udgifter 4.108,88   1.619 3.372 
Diverse udgifter i alt  4.510,88 6 3.608 7.838 

     

Ordinære udgifter  657.467,72 651 563.115 539.224 
     

Ekstraordinære udgifter:      
Afskrivning debitorer og kreditorer 610,11  0 3.833 0 
Jubilæumsbog 42.680,45  40 20.000  
Afhentning og registrering      
ny transportvogn 5.012,63     
Værkstedsrenovering/SimLab 23.891,10  20 0 0 

Klubhus 0,00  100 0 9.200 
Varmemålere værksted 3.875,00  
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JB's mindefond 370.000,00  270
Ekstraordinære udgifter ialt  446.069,29 430 23.833 9.200 

     

Totale udgifter  1.103.537,01 1081 586.948 548.424 
     

Driftsoverskud  54.675,61 58 110.875 81.687 
     

      

Balance  1.158.212,62 1139 697.823 630.110 

DRIFTREGNSKAB 2006  Budget 2005 2004 
2006  

Udgifter kr. kr. tkr. kr. kr. 
     

DRIFTREGNSKAB 2006  Budget 2005 2004 
2006  

Indtægter kr. kr. tkr. kr. kr. 
     

Normale flyveafgifter 47.280,69 1) 80 40.911 34.026 
Friflyvningsafgifter 18.569,00  30 35.742 32.340 
Friflyvere, P2-motor 95,00   1.415
GF-præmie retur 28.885,00  30 33.464 14.981 
Indtægter svævefly ialt  94.829,69 140 111.532 81.347 

     

Indtægter prøvemedlemmer  8.400,00 8 9.100 6.300 
     

Slæb af PFG klubfly 19.754,00   15.734 14.693 
Slæb for PFG privatejere 3.377,00   5.369 7.528 
Slæb for KF og andre 13.900,50   12.365 7.471 
Privatflyvning 4.065,50   3.522 3.735 
Indtægter OY-DHP ialt  41.097,00 35 36.990 33.427 

     

Indtægt 1399 spilstarter 51.763,00     
Spiludgifter: 37,58 kr/start -52.574,61     
Overskud spilregnskab (PFG)  -811,61 0 -9.502 8.979 

     

Pladsafgift privatejere 6.000,00  6 6.000 6.000 
Hytteafgifter 27.200,00  27 27.200 25.600 
Flyvepladsindtægter  33.200,00 33 33200 31600 

     

Telthangar, hangar og carport  2.700,00 2 2.700 2.200 
     

Overskud festkasse 11.556,25  10 10.706 8.777 
Ophold og overnatning klubhus 5.944,45  5 4.742 16.906 
Klubhusindtægter i alt  17.500,70 15 15448 25683 

     

Værkstedsindtægter  1.400,00 1 700 1.350 
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DRIFTREGNSKAB 2006  Budget 2005 2004 
2006  

Indtægter kr. kr. tkr. kr. kr. 
     

VHF og S-teori-kursus  -100,00 0 3.091 0 
     

Renter Danske Bank, giro m.fl. 0,00   0 0 
Renter Basisbank 13.760,62   4.288 1.210 
Medlemsrenter 1.744,54   2.926 2.495 
Renteindtægter ialt  15.505,16 6 7.214 3.705 

     

Kont. ingeniører m.fl. 140.270,25   141.026 138.408 
Kont. indskudsmedlemmer 23.704,00   21.024 22.227 
Kontingenter studerende 31.254,00   32.891 23.756 
Kont. udlandsmedlemmer 2.856,00   1.200 1.200 
Kontingenter passive 28.764,00   26.400 26.400 
Forfaldne kontingenter ialt  226.848,25 224 222.541 211.991 

     

Barografkalibrering 919,75  1 829 96 
P-afgifter 7.765,00  7 7.050 6.000 
Gaver 255.000,00  234 234.100 214.000 
Tilskud instruktørkurser 5.000,00  0 0 0 
Bladpuljen 2.723,68  3 3.310 1.289 
Øvrige diverse 520,00   520 2.144 
Diverse indtægter ialt  271.928,43 245 245.809 223.529 

     

Ordinære indtægter  712.497,62 709 678.823 416.110 
     

Arv efter JB 400.000,00  400
Indtægt Jubilæumsbog 21.840,00  10
Fonde 0,00   19.000 0 
Trukket på hensatte midler 23.875,00  20 0 0 
Ekstraordinære indtægter  445.715,00 430 19.000 0 

     

Totale indtægter  1.158.212,62 1139 697.823 630.110 
     

Balance  1.158.212,62 1139 697.823 630.110 
     

1) Budgetterede flyveafgifter var 30 tkr for høje ved en fejl.    
Budgetterede Indtægter svævefly ialt skulle kun have været 110 tkr. 

STATUS 2006  2005 2004 
Aktiver kr. kr. kr. kr. 

    

Indestående på girokonto 0,00  0 1 
Indestående i Danske Bank 0,00  -10 1 
Indestående i Basisbank 536.773,98  56.539 50.191 
PBS periodisering 32.990,17  18.988 58.804 
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STATUS 2006  2005 2004 
Aktiver kr. kr. kr. kr. 

    

Jubilæumsbog periodisering 10.960,00    
Forudbetalt LX Red Box P2+P6 10.200,00    
KFs gæld til PFG    8.533
Flyve-Auto Fonden 18.790,42    
Gaver til PFG hos DSvU 14.100,00  234.100 0 
Omsætningsaktiver  623.814,57 309.617 117.529 

    

OY-PFX 220.000,00  230.000 250.000 
OY-XHA 55.000,00  55.000 60.000 
OY-BXD   10.000 15.000 
OY-PJX 185.000,00  95.000 135.000 
OY-PKX 150.000,00  160.000 180.000 
OY-ZWX 120.680,00    
OY-PXF 820.000,00  830.000 840.529 
Værdi af svævefly  1.550.680,00 1.380.000 1.480.529 

    

Værdi af OY-DHP  200.000,00 200.000 200.000 
    

Radiomateriel 12.000,00  12.000 12.000 
Flyinstrumenter 90.000,00  89.000 87.836 
Faldskærme 29.000,00  29.000 29.000 
Transportvogne 85.000,00  85.000 85.000 
Polyt-S 6.820,00  5.000 5.000 
Condor PC 5.136,97    
Projektor SimLab 7.700,00    
PFG's andel af spil mm 41.000,00  41.000 45.000 
PFG's andel af Suzuki 14.191,07    
Værdi af hjælpemateriel  290.848,04 261.000 263.836 

    

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 42.000 
    

Aktiver i alt  2.732.342,61 2.217.617 2.128.895 

Bemærkninger til aktiver 2006      
         

- 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     
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Bemærkninger til aktiver 2006 fortsat.      
         

     2006  2005 2004 
        

- 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   18.000 16.836 
 kompas (BXD) 1.000,00   6.000 6.000 
 OY-PKX  8.000,00   8.000 8.000 
 OY-ZWX  6.000,00     

  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 
    90.000,00  89.000 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 

STATUS 2006  2005 2004 
Passiver kr. kr. kr.  kr. kr. 

      

JB's mindefond  370.000,00     
Medlemslån  140.000,00   320.000 320.000 
Nøglekonto  4.231,46   3.031 2.681 
Ølkasse værksted  1.152,20   1.611 1.335 
Gæld til KF  6.525,73   2.651
Gæld til PF-Auto  37.780,50     
Afsat til 
Jubilæumsbog     20.000  
Forventet
olieregning 
bygning 237     16.000  
Skyldig afgift EKKL  1.000,00   5.900 30.900 
Medlemsdebitorer -47.653,39    -76.649 -53.366 
Medlemskreditorer 447.404,22    153.972 66.589 
Medlemmer netto  399.750,83   77.323 13.223 
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STATUS 2006  2005 2004 
Passiver kr. kr. kr.  kr. kr. 

      

Hensat OY-DHP  60.000,00   60.000 60.000 
Hensat b.237  42.444,48   66.319 66.319 

      

Omsætningspassiver   1.062.885,20  572.836 494.458 
      

Egenkapital primo  1.644.781,80   1.634.436 1.552.749 
Driftsoverskud  54.675,61   110.875 81.687 
Nedskrivninger  -30.000,00   -100.529 0 
Egenkapital ultimo   1.669.457,41  1.644.782 1.634.436 

      
       

Passiver ialt  2.732.342,61  2.217.617 2.128.895 

Spilregnskab 2006       
        

Antal spilstarter:       
        

PFG   1399 63,33%    
KF   810 36,67%    

        

Total  2209 100,00%  
        
        

Driftudgifter, der deles efter spilstarter  PFGs andel KFs andel 
       

PFG udlæg   55601,16    
KF udlæg    27413,37    

        

Total  83014,53  52574,62 30439,91 
Udgift pr. spilstart   37,58    

        
        

Investeringer og spilstartsuafhængige udgifter, der deles 50/50  
        

ADSL, udlagt af KF   2000,00    
Ansvarsforsikring køretøjer, udlagt af KF 4640,00    
Telthangar, udlagt af KF  3886,75    
Svæveflyveplads, udlagt af PFG  3603,75    
Suzuki, udlagt af KF   28167,92    
Suzuki, udlagt af PFG   214,23    

        

Total  42512,65  21256,33 21256,33 
        

Andel af udgifter     73830,94 51696,24 
Udlæg      59419,14 66108,04 

        

Afregning      14411,80 -14411,80 
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PENGESTRØMSANALYSE 2006. 

Investering/
kapitalbinding kr. kr.  Finansiering kr. kr. 

       
Indestående i 
Danske  
bank øget 

9,75   JB's mindefond 370000,00  

Indestående i 
Basisbank
øget

480234,88   Medlemslån 
mindsket -180000,00  

Periodisering i PBS 
øget 14002,08   

Indestående i 
nøglekonto  
øget

1200,00  

Periodisering  
Jubilæumsbog øget 10960,00   

Indestående i 
ølkasse
mindsket 

-458,40  

Forudbetalt LX 
RedBox 
P2+P6

10200,00   Gæld til KF øget 3874,86  

Køb af OY-ZWX 120680,00   Indestående på
medlemskonti øget 322427,60  

Salg af OY-BXD -10000,00   
Hensatte midler til 
bygn.  
237 mindsket 

-23875,00  

OY-PJX renoveret 90000,00   
Øgning af  
Omsætnings-
passiver 

 490049,56 

Nedskrivninger -30000,00      
Værdi af flypark 
ændret  170680,00  Driftoverskud  54675,61 

      

Værdi af 
flyinstrumenter øget 1000,00   Nedskrivninger  -30000,00 

Polyt S 1820,00      
Condor PC 5136,97      

Saldo i Flyve-Auto 
Fonden  
øget

18790,42   Gæld til PF auto 
øget 37780,50  

Gavebeløb til PFG
Deponeret hos 
DSvU mindsket 

-220000,00   Beløb afsat til
jubilæumsbog brugt -20000,00  

Øgning af  
Omsætnings-
aktiver 

 314197,13  
Beløb afsat til 
olieregning  
brugt

-16000,00  

    Skyldig afgift EKKL  
mindsket -4900,00  
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Revisionsprotokol 

Projektor SimLab 7700,00      
PFG andel af 
Suzuki 14191,07      

Værdi af
Hjælpemateriel
ændret

 29848,04     

       

Investering/ 
kapitalbinding i alt  514725,17  Financiering i alt  514725,17 
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Budget for driftsregnskab 2007 

Budget for investeringer 2007

Axel Morgenstjerne 
regnskab@pfg.dk 

Udgifter tkr.  Indtægter tkr.
     

Svævefly 110  Flyveafgifter 80 
Konkurrencer og træning 200  GF-forsikringspræmie retur 5 
Prøvemedlemmer 8  Prøvemedlemmer 8 
Transportvogne 3  Spilregnskab 0 
Polyt 5 55  Polyt 5 35 
Flyvepladsdrift 38  Pladsafgift privatejere 6 
Telthangar og carport 3  Telthangar og carport 2 
Klubhus 50  Klubhus 16 
Ansvar, køretøjer EKKL 3  Hytteafgifter 27 
Værksted 44  Værkstedsindtægter 1 
Polyt S 5  P-pladser værksted 7 
Telefon og internet 9  Barografkalibrering 1 
Administration 12  VHF- og S-teorikurser 3 
Diverse 6  Diverse 2 
Kontingent DSvU/KDA m.fl. 60  Kontingenter 240 
Instruktørkurser 0  Gaver 260 
Øvrige kurser og møder 3  Tilskud til kurser 0 
Renter og gebyrer 20  Renter 10 
Udgifter i alt 629  Indtægter i alt 703 

    

Ekstraordinære udgifter  Ekstraordinære indtægter  
Klubhus 50  Jørgen Bachmanns mindefond 50 
Renovering Værksted 20  Hensatte midler Værksted 20 
Ekstraordinære udgifter i alt 70  Ekstraordinære indtægter i alt 70 

    

Totale udgifter 699  Totale indtægter 773 
Driftsoverskud 74    

     

Balance 773  Balance 773 

Investering tkr.  Finansiering tkr.
     

Discus bT m. udstyr 440  Driftsoverskud 74 
Polyt S 10  Træk på bankindestående 376 

     

Balance 450  Balance 450 
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Forslag til 
FULDSTÆNDIGT TAKSTREGULATIV 

For perioden 1.4.2007 til 31.3.2008

1. Kontingenter  

a.  Aktive medlemmer               350,00 kr./md. 
b.  Aktive medlemmer, der er studerende 207,00 kr./md.  
c.  Udlandsmedlemmer                                 420,00 kr./år. 
d.  Passive medlemmer                          315,00 kr./år.      
e.  Livstidsmedlemmer                                  Kontingentfrie 
f.  Indskudsmedlemmer    Kontingentet afhænger af indskuddets 
       størrelse. 

Aktive medlemmer, der efter uddannelsens 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,JGX PFX  XHA      PJX, PKX,ZWX  
1. time  188,00 kr./t     158,00 kr./t     125,00 kr./t 107,00 kr./t   
2. og 3. time   158,00 kr./t     141,00 kr./t 110,00 kr./t   94,00 kr./t   
4. time ff.        94,00 kr./t 63,00 kr./t   50,00 kr./t   37,00 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). 

Brug af motor i turbo-fly 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. 150,- som inkluderer spilstart og indtil 
20 minutters flyvning. For studerende er taksten dog kun kr. 100,-. 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 
turbo-fly. 
Takstklasse 2: fri flyvning på K-13, Junior og Astir, normal timetakst på andre fly. 

Friflyvningsordningen dækker alle flyveafgifter i pågældende takstklasse (herunder 
flyvning med egne gæster). Ordningen dækker ikke startafgifter. 

Taksten for fri flyvning i en klasse afhænger af, hvor mange der 30. april skriftligt til 
bestyrelsen har tilmeldt sig ordningen. Såfremt der pr. 1. juli endnu ikke er 2 luftdygtige 
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klubfly med turbo i PFG, godtgøres medlemmer, der er tilmeldt takstklasse 1, et 
engangsbeløb på 10% af taksten. 

                                     Takstklasse 1  Takstklasse2 

For én tilmeldt:        6080,00 kr.  3040,00 kr. 
For to tilmeldte  6080,00 kr.  3040,00 kr. 
For tre tilmeldte  5840,00 kr.  2920,00 kr. 
For fire tilmeldte  5600,00 kr.  2800,00 kr. 
For fem tilmeldte  5360,00 kr.  2680,00 kr. 
For seks tilmeldte  5120,00 kr.  2560,00 kr. 
For syv tilmeldte  4880,00 kr.  2440,00 kr. 
For otte tilmeldte  4640,00 kr.  2320,00 kr. 
For ni tilmeldte  4400,00 kr.  2200,00 kr. 
For ti tilmeldte el flere 4160,00 kr.  2080,00 kr. 

Ordningen gælder fra 1. april og et år frem. Tilmelding er kun bindende for et år ad 
gangen. Beløbet debiteres på medlemskontoen 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     38,00 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, dog højst 
for 250 km, i det omfang, flyvningen er udført med et af klubbens fly og er udgået fra 
EKKL samme dag.  
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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.  

8. Klubhus

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

Piloter, der ikke er medlemmer af PFG, opkræves en afgift på 30 kr./døgn for overnatning 
i klubhus eller på teltplads  

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

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 i alt 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 
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Axel Morgenstjerne 
regnskab@pfg.dk 

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

12. Renter

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

Medlemmer samt udmeldte medlemmer, der er i restance, debiteres månedlige renter på 
1,25%. Det svarer til 16,1% årlig nominel rente. Men p.g.a. PFGs renteberegning er ÅOP 
kun 6% ved afvikling på 1 år, og ved meget langsom afvikling er ÅOP 13%. 

Medlemmer, der er i kredit, tilskrives månedlige renter på 0,27%. Det svarer til 3,3% årlig 
effektiv rente. 

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. 



24

TERMIK-Liga resultater 2006 

Opgaver 
Nr. Points Medregnet Ialt Klub Prognose

1 34839,5 24 86 Vestjysk Svæveflyveklub op 
2 30146,9 24 64 Billund Svæveflyveklub op 
3 29445,9 24 48 Vejle Svæveflyveklub   
4 28594,1 24 54 Tølløse Flyveklub   
5 28347,0 24 68 Polyteknisk Flyvegruppe  
6 26672,3 24 62 Fyns Svæveflyveklub  

TERMIK-Ligaen sluttede som altid med udgangen af september, det var dog ikke meget 
der skete de sidste to uger i september, så slut resultatet i 2. Division er som vi så det 
midt i september. 
2. Division: 

Ifølge de ”gamle” regler ville vi igen være rykket ned i 3. division, men pga. ligaens 
beslutning om at udvide 1. og 2. division fra 6 til 8 klubber, får vi lov til at blive i 2. division.  
I denne kommer vi til at kæmpe mod Vejle svæveflyveklub, Tølløse flyveklub, Fyns 
svæveflyveklub, og som oprykkere fra 3. division Nordsjællands flyveklub, Kolding 
flyveklub, FSN Skrydstrup svæveflyveklub og Ålborg aero sport. 

Top 5, Flyvninger fra Kaldred. 
Nr. Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total

1 Stig Øye 1515,1 1404,3 854,9 3774,3 
2 Felipe Cvitanich 1330,6 1254,1 783,5 3368,2 
3 Jørgen Lolk Mollerup 1327,5 1220,0 695,0 3242,5 
4 Kim Cecilia Zambrano 1022,2 817,4 815,6 2655,2 
5 Søren Zebitz Nielsen 1038,7 762,0 682,1 2482,8 

Sidste års vinder af top 5 fra Kaldred er i år blevet skubbet helt ned på en 6. plads og ud 
af top 5.  Vi siger tillykke til Stig der render med første pladsen, men osse til de 3 nyere 
medlemmer i PFG som har slået de ”gamle” af pinden. 

Kigger vi på Pilot præstationerne i gruppe A, B og C, forbliver Stig Øye i gruppe A, hvor 
han i den kommende sæson får selskab af Felipe Cvitanich og Morten Bennick der begge 
rykker op fra gruppe B. 
Søren Zebitz og Niels F. Madsen forbliver i gruppe B hvor de får selskab af Jørgen Lolk 
Mollerup, Brian Hansen og Kim C. Zambrano der alle rykker op fra gruppe C. 
I gruppe B må Torben Simonsen, Axel Morgenstjerne og Christian Krog sande at de 
rykker ned i gruppe C. Men mon ikke Torben kommer stærkt igen nu hvor han har fået 
eget fly, og mon ikke Christian i den kommende sæson får indrapporteret noget flyvning. 

3 flyvedage i 2006 har PFG indrapporteret 5 flyvninger på en dag, det er  den 14/5, 4/6 og  
16/7.
Søndag den 14 maj var det strækflyvningens dag, her fløj Stig, Felipe og Morten alle en 
opgave på 396,4 km, samme dag fløj Kim en varighedsopgave på 2 timer og 56 minutter, 
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Strækopgaver sorteret efter points  

Nr. Points Pilot Type Start Dist. Hast. K.Nr. Flytype 

1 1734,5 Stig Øye AST 12:54:38 396,4 106,14 KV
(XSO) Ventus 2 

2 1582,6 Felipe 
Cvitanich AST 12:29:22 396,4 93,44 CB

(LUX) ASW 20 

3 1573,1 Morten Bennick AST 12:28:20 396,4 92,88 N7
(XKD) ASW 20 

4 817,4 Kim Cecilia 
Zambrano

Varighed/
Højdevinding 00:00:00 0,0 0,00 P4

(PKX) 
SZD 51 
Junior 

5 627,3 Niels Flemming 
Madsen Cats Cradle 13:00:30 201,2 47,18 A1

(XIJ) Std. Cirrus 

der samtidig gav en højdevinding på 1258m. 

Søndag den 4 juni var pinsedag, og en mere blandet flyvedag, P2 og P6 fløj SM fra 
Slaglille mens KV, ZC og W7 tog af sted fra Kaldred. 
Sørens varighedsopgave var på 4 timer og 44 minutter, med en højdevinding på 925m. 

Strækopgaver sorteret efter points  
Nr. Points Pilot Type Start Dist. Hast. K.Nr. Flytype 

1 1629,7 Brian Hansen AST 14:13:56 288,2 109,13 P2
(PXF) 

Duo
Discus

2 1515,1 Stig Øye Cats Cradle 11:31:59 507,5 96,58 KV
(XSO) Ventus 2 

3 1291,6 Michael Krogh AST 12:05:11 350,3 87,44 ZC
(XZC) Ventus 2 

4 987,5 Søren Zebitz 
Nielsen 

Varighed/
Højdevinding 00:00:00 0,0 0,00 P6

(PFX) Discus

5 598,2 Niels Christian 
Nielsen Cats Cradle 14:06:48 105,5 58,64 W7 

(XHA) Astir CS 

Søndag den 16. juli var det varighedsflyvningernes dag, hvor 3 klubfly fløj 
varighedsopgaver. Men den slags gider privatejerene jo ikke, så Felipe fløj 380,4km i CB 
mens Niels F. Madsen fløj 330,5km i A1. 

Varighedsopgaver  

Nr. Varighed Højdev. Pilot Type Lettet Points K.Nr. Flytype 

1 03:30:00m 900 Brian Hansen Varighed/
Højdevinding 14:30:00 795,0 BXD 

(BXD) Ka 8 

2 03:02:00m 1.202 Kim Cecilia 
Zambrano

Varighed/
Højdevinding 12:56:00 815,6 P4

(PKX) 
SZD 51 
Junior 

3 01:20:00m 725 Patrick
Westergaard 

Varighed/
Højdevinding 14:50:00 417,5 W7 

(XHA) Astir CS 

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 
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En stor tak!

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

En tak til alle jer, der kom til Knu's bisættelse og 
hjalp ham godt på vej.  
Kirketjeneren sagde at det var meget længe siden, 
han havde set så mange mennesker til en 
bisættelse. 
Tak for alle blomster, breve og opringninger. Det har 
trøstet mig meget og hjulpet mig at komme gennem 
den svære tid.  

Jeg har meget travlt på Kaldred i øjeblikket 
fordi jeg holder Mogens Murer i ørerne. Han 
knokler med at renovere gården. Det lå Knu 
meget på sinde at gården skulle sættes i 
stand, det bliver den så nu; som et minde 
over ham og finansieret af mig.  
Arbejdet skrider fremad og skulle meget 
gerne være færdigt inden sæsonstart.

Birkholm skovkirkegård, hvor Knu’s urne  
er nedsat. 

       Gården på Kaldred som den så ud 28.  
Kærlig hilsen      november  
Anita

Tøsetræf
Weekenden den 17-18 marts afholdes årets første tøse træf på Kaldred. 

Programmet er at finde på DSvU’s hjemmeside, og er sendt ud til alle landets tøser, er du 
pige og har du ikke modtaget det, så kontakt Marianne på mbw@pfg.dk 

Vel mødt til en hyggelig weekend. 
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Referat af bestyrelsesmøde 31/08-2006 
Tid og sted  31. august 2006 kl. 18.30 på værkstedet. 
Deltagere  Bo Watz, Axel Morgenstjerne, Marianne Watz, Finn Passov og  
   Jeppe Nicolaisen. 
   
1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 26. juli 2006 er godkendt. 

2. Administration. 
        Post ind  Shell meddeler at de efterser oliefyr 30. august. 
   Eskebjerg-Enghave vandværk oplyser om udskiftning af vandmåler 
   ved klubhuset. 

        Medlemmer Nye: Christian Andersen (Aktiv). 
   Ændrede: Anders B. Nielsen (Passiv fra Aktiv), 
   Udmeldt: Thomas Sevelsted Nielsen (fra Passiv). 
   D.d.  60 aktive medlemmer, heraf 14 studerende. 

        Uddannelse Jørgen Lolk Mollerup har fået S, og er blevet omskolet til K8, P4 og 
   W7. Kim har fået sit sølv, blevet omskolet til P6 og blevet nr. 3 til SM 
   sammen med Brian Hansen. 
   Det er vores tur til at afholde S-teori til vinter, lokaler kan vi nok låne 
   på DTU igen. Undervisere skal vi have fundet. 

        Medlemsmøder  Mogens foreslår noget med en medlemsaften omkring uheld 
   med flyslæb. Der kommer flysik rejsehold, LSR foreslår 26 eller 27. 
   september. Vi foreslår den 26/9 Kl. 19 – husk at gøre opmærksom 
   på tidspunktet. Bo prøver at få det auditorium hvor vi holder  
   generalforsamling. 
   Erik har nogen forslag om at få Per Larsen til at holde noget om 
   militæret. 

        PR-arbejde Henvendelse fra en institution med sindslidende børn og unge, om 
   de kan komme ud og flyve en dag i forbindelse med en tema uge. Vi 
   siger nej til at gøre det, da vi ikke har kræfterne til det i klubben. 

3. Økonomi.
        Status - PFG Vi har økonomi til at købe en en-sædet turbo. Axel gennemgår  
   hvordan vores økonomi står lige nu. Likviditeten er 565.000 nu. Lige 
   nu er der to Discus bT’er til salg, en til 63.500 euro med vogn og en 
   til 55.000 uden vogn. Den med vogn bliver 474.000 for den dyre 
   udgave. Der til skal lægges 10.000 til omregistrering.   
   Driftsudgifterne for et sådant fly er ca. 15.000 om året. 
   Den Junior vi lånte i sommerlejren er stadig til salg. Vi har ikke  
   nogen pris på den. Hvis vi køber både Junioren og en Discus bt, 
   skal vi sælge K8 og W7. 
   Der er lige indbetalt aconto til flyvepladsen. 
   Snak om at W7 skal ud/sælges, P6 skal så i hangar og så kan den 
   nye Discus bT komme i transportvognen. Den gamle transportvogn 
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   kan så bruges til P6 hvis begge Discus’er skal transporteres  
   samtidig.  
   Bo henvender sig til dem der har flyene til salg om yderligere  
   oplysninger og priser. 
   Vi skal have lavet en pris vurdering på Astir'en; Formentlig 50- 
   60.000kr. Væsentligt mindre for BXD. 

4. Materiel.
        Fly  Indkøb af nye fly er diskuteret under økonomi. 
   Radioen i K13 bør udskiftes med en anden, således at den får  
   variable frekvenser og den således kan komme på Arnborgs  
   frekvens. 
   Duo’ens ene hjullem blev beskadiget under 2. del af SM. Er  
   repareret og skal monteres. 

        Polyt 5  Ventil er repareret så der igen kan lukkes for benzinen. 

        Spil  Er blevet repareret så der atter kan køres på begge tromler. Nye 
   wirer er kommet, men endnu ikke lagt på. BBW vil godt lave et  
   splejsekursus til vinter, hvor vi øver os på stykker af den gamle wire. 

        Wirehentere Granadaen suger falsk luft ind, kan formentlig klares med et par 
   spændebånd. KF har fået et nyt medlem, som overtager Suzuki-
   projektet. 

        Generelt  Finn sørger for at der bliver indkøbt 3 fly journaler fra KDA. 

5. EKKL.
        Flyveplads Der er kommet ny asfalt på forplads og rullevej, ikke på banen i  
   denne omgang. 
   Der er møde i ApS’et fredag d. 1/9, Bo & Jeppe deltager. 
        Klubhus  Vi overvejer at skifte døre. 

6. Værksted  Mogens Møller deltog i mødet, med fremlæggelse af status. 
   Han har fået tilbud fra et tømrerfirma på opbygning og indretning af 
   et rent rum i værkstedet.  Det tilbud han har fået er temmelig dyrt 
   efter hans overbevisning. 
   Mogens har kigget lidt på hvad det vil koste at udføre det selv, han 
   vil regne med ca. 15.000 til materialer, og kræve ca. 5-6 mennesker 
   i 3 fulde arbejdsdage. 
   For at det kan lade sig gøre skal polyt 4 vingerne flyttes. 
   Et andet projekt, er toiletterne, de står lidt i stampe, LSR har meldt 
   ud at han gerne vil stå for det, men har ikke fået nået noget endnu. 
   Der skal fliser på gulvet og nyt toilet og håndvask skal op. 

7. Flyvning
        Generelt  En del flyvning fra fremmede pladser på det sidste; Arnborg og  
   Kongsted. 
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Referat af bestyrelsesmøde 19/09-2006 

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

8. Langsigtet planlægning
        Krystalkugleudvalg: Snarlige investeringer i flyvende materiel. 

9. Uds. til medlemmerne PFG-nyt udkommer medio september. 

10. Eventuelt Sjællandsmøde hos FFF d. 5/9, Axel & Jeppe deltager. 
 Formandsmøde 20.-21. oktober i Vejle. Bo & Axel regner med at deltage. 

11. Næste møde Tirsdag d. 19/9-06 hos Finn. 

Tid og sted  19. september 2006 kl. 18.30 hos Finn. 
Deltagere  Bo Watz, Axel Morgenstjerne, Finn Passov, Kim C. Zambrano,  
   Anders Christensen og Jeppe Nicolaisen. 
   
1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 31. august 2006 er godkendt. 

2. Administration. 
        Post ind  Brev fra Biblioteksstyrelsen med ansøgningsskema til støtte fra  
   Bladpuljen. Indsigelse fra Klubtræneren vedr. tidshorisont for salg af 
   Astir'en. 

        Medlemmer Gregers Emmering (aktiv - nyt medlem), Anita Bondy (aktiv fra  
   passiv), Jørgen Lolk Mollerup (udland fra aktiv), Knu’ T. Andersen 
   (afdød). 

        Uddannelse Joachim Hegelund og Nicholas Rebeiz er gået solo. 
   Der mangler en del undervisere til vinterens teorihold (formentlig 
   flyvelære, meteorologi og MYB). Anders Christensen vil evt. gerne 
   undervise i meteorologi. Jan Bagge underviser i instrument og  
   materialelære. Kurset startes i slutningen af januar eller starten af 
   februar. Evt. kan Kristoffer bedes om at undervise i MYB.  
   Radiokursus holdes til næste år af Værløse. Bo checker status på 
   dette. Klubtræneren har planer om at afholde nogen   
   strækorienteringsaftener i løbet af vinteren. 

        Medlemsmøder  Der kommer flysik rejsehold 26. september, lokaler er på 
   plads. 

        PR-arbejde Hjemmesiden kan opdateres af alle efter instruktion. Henvendelse 
   fra Søren vedr. en flyvedag med pædagogstuderende   
   (aktionpædagogik). 

3. Økonomi.
        Status - PFG Der er god likviditet til at købe nye fly. Der er afsat 100.000 kr. til 
   gårdhaven på budgettet. Vi beholder W7 1 år mere og revurderer 
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   herefter, hvorvidt den skal sælges eller ej.  Axel giver et bud på  
   omkostninger ved at beholde W7. 

4. Materiel.
        Fly  Junioren er grounded pga. at selerne er gået i stykker. Der bør  
   købes nye seler til Junioren og renovere skulderselerne til K-13, der 
   er for korte (gøres ved vinteroverhaling). Der er monteret holdere til 
   blyklodser i K-13 ved sidste vinteroverhaling. Blyklodserne er ikke 
   fundet. Hjullemmen til P2 er monteret. Der findes bly til P6, men det 
   vides ikke hvor det er. 

   Bo har kontaktet Anders M. Andersen vedr. evt. køb af hans Junior. 
   Flyet er uden faldskærm og transportvogn. Der skal i givet fald ny el-
   vario, højdemåler og radio i. Der er ingen  problemer i flyvetid/antal 
   starter. Efter telefonisk aftale med sælger købes flyet for 125.000 kr. 
   med instrumenter ekskl. radio. Hvis højdemåleren udskiftes kan den 
   flyves af elever. Bo følger op på de praktiske detaljer omkring købet. 

   Mogens Møller har formidlet kontakt til en sælger af en Discus bT i 
   Tyskland. Gelcoatens tilstand og evt. skadeshistorik skal checkes. 
   Mogens Møller og 1 fra 01-holdet tager ned og kigger på den. Prisen 
   er 57.000 euro med winglets og Comet-transportvogn. Hvis flyet er i 
   god stand er prisen acceptabel. Der er også en til salg i Østrig til 
   52.000 kr. Bo kontakter sælgerne for yderligere detaljer. 

   K8’eren sættes til salg. Prisen sættes til 12-15.000 kr. inkl.  
   transportvogn og grundinstrumentering, ekskl. faldskærm. Axel går 
   videre med de praktiske detaljer. 

        Transportvogn Hvis vi beholder Astir'en skal der afsættes flere ressourcer til at  
   vedligeholde Astir-vognen eller også skal det undersøges om der er 
   mulighed for at købe en anden. 

        Polyt 5  Er repareret. 

        Spil  Der er nye wirer og faldskærm på. Der er problemer med  
   akkumulatoren. Jeppe undersøger sagen. 

        Wirehentere Niels Madsen og Svendstrup har gjort Suzuki’en færdig med 2 nye 
   kroge. Fremtidigt vedligehold overvejes udført på professionelt  
   værksted. Jeppe følger op på Granadaens tilstand 

5. EKKL.
        Flyveplads Der er møde på fredag i ApS’et. Jeppe og Bo deltager. 

        Klubhus  Anita vil gerne følge op på Knuds gårdprojekt. Dette kan evt.  
   koordineres med istandsættelse af annekset. Dørkarmene skal evt. 
   udskiftes til vinter. Der skal findes en ny klubhus-formand. Anders 
   går videre med sagen. 
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Referat af bestyrelsesmøde 17/10-2006 

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

6. Værksted  Der er annonceret værkstedsoprydning 30. september og 1.  
   oktober. 
   Mogens har fået et andet og bedre tilbud fra en anden tømrer der er 
   acceptabelt. Deadline for tømmer-arbejdet er 1. oktober.  

7. Flyvning
        Generelt  Kim starter på vintervedligeholdelsesplanlægning. K8’eren skal  
   sættes i en stand, så den går igennem det årlige syn. Der skal  
   sættes et hold på til de 2 nye fly. 

8. Langsigtet planlægning
        Krystalkugleudvalg: Astiren skal ikke sælges før tidligst efter næste sæson. Det 
   kan overvejes om der på længere sigt skal købes en TMG, som man 
   kan slæbe med. 

9. Uds. til medlemmerne PFG-nyt udkommer forhåbentlig hen over weekenden. 

10. Eventuelt  Det kunne være en god ide at få en elev/studerende med i  
   bestyrelsen som suppleant.   

11. Næste møde tirsdag d. 17. oktober hos Axel.  

Tid og sted  17. oktober 2006 kl. 18.30 hos Axel. 
Deltagere  Bo Watz, Axel Morgenstjerne, Finn Passov, Kim C. Zambrano,  
   Marianne Watz og Jeppe Nicolaisen. 
   
1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. september 2006 er godkendt. 

2. Administration. 
        Post ind  Brev fra DIF vedr. medlemsregistrering (Marianne følger op). 
   Para Service sender reklame for faldskærmspakning med tilbud hvis 
   de afleveres før 1. november koster det 310,- ex. moms. 
   If forsikring sender police på bygningsforsikring på værkstedet   
   fornyelse der gælder i 5 år. 
   QBE forsikring sender brev om forsikringstilbud. 
   Eskebjerg-Enghave vandværk sender brev om måleraflæsning, det 
   skal gøres 31 okt., samt takster og referat fra generalforsamlingen. 
   Kvittering fra biblioteksstyrelsen med at de har modtaget  
   ansøgningen. 
   Følgeseddel på levering af fyringsolie på værkstedet, fra Shell. 
   LDD på duo’ens motor. 
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   Brev fra SLV, reservations bekræftelse på registreringsbogstaverne 
   JGX til en discus bT. 

        Post ud  Bo har sendt brev til biblioteksstyrelsen med ansøgningsskema til 
   støtte fra bladpuljen 
   Havarirapport er afsendt af BBW til unionens havariberedskab. 
   Skades erklæring er indsendt til forsikringen. 
   Underskreven købskontrakt på ZW er sendt til Anders Møller  
   Andersen. 

        Medlemmer Nyt medlem: Kirsten Skov (aktiv) 

        Uddannelse Mads Degnegaard fløj solo 14/10 og blev dagen efter omskolet til 
   Junior. 
   Undervisere til S-teori er på plads. 
   Værløse spørger hvor mange kandidater vi har til radiokursus. Vi 
   forventer at der er 6-7 stykker fra PFG. 
   
        Medlemsmøder  Flysik rejsehold var på besøg den 26. september. 
   Der har været afholdt elevmøde torsdag den 12. oktober. 

        PR-arbejde Der har været afholdt en flyvedag med pædagogstuderende  
   mandag den 9. oktober. 
   Der er blevet efterspurgt plakater til at hænge op på opslagstavler. 
   Der er givet grønt lys til køb af projektor. 

3. Økonomi.
        Status - PFG Passive medlemmer der ikke betaler kontingentet, får en reminder 
   hvor vi skriver at de udmeldes hvis ikke de betaler, herefter  
   udmeldes de, hvis ikke de betaler. 
   Det koster omkring 7.000 at holde Astir'en flyvende om året. Det 
   koster ca. 2000 om året at holde K8 flyvende. 

        Flyveplads Økonomien i flyvepladsen er lidt anstrengt, der er brugt 133.500 på 
   asfalt på forpladsen og nye striber på taxivejen, så der er ikke rigtig 
   nogen penge i kassen lige nu. Der mangler moms tilbagebetaling til 
   ApS’et og der mangler at opkræves hangarleje. Græsslåning koster 
   ca. 5000 pr. gang, det gøres 4 til 5 gange om året. 

4. Materiel.
        Fly  Junioren er flyvende igen, selerne er blevet lavet. 
   K-13 har været ude for et havari, der har givet den så alvorlige  
   skader at den ikke flyver resten af sæsonen, det er planen at den 
   skal til Tyskland for reparation i vinter, det er ved at blive afklaret 
   med forsikringen og LTB Krane. 
   Duo’ens propel er grounded, den må ikke bruges resten af  
   sæsonen, den er pillet af. 
   Der er indlejet en K-13 for resten af sæsonen fra Vestjysk. (B8) 
   Vores nye Junior (ZW) er kommet til Kaldred. 
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   K8 er sat til salg på markedspladsen på DSVU til 15.000kr, og på 
   segelflug til 2000 euro. 
   Den Discus vi havde kig på i Tyskland er solgt til anden side. 
   Der er stadig en til salg i Østrig. Finn følger op på det. 

        Transportvogn Torben Simonsen har fået sin transportvogn, det er en klon, hvor 
   han selv har skullet sætte div. fittings i, den er ca. ½ pris, og han har 
   brugt ca. 30 timer på tilpasning. Dette bare til overvejelse. 

        Spil  Der spørges til om spillet kan få et timeslot på værkstedet så der 
   også kan blive tid og plads til transportvogne. 
   Der er sat en af de gamle (reserve skærme) på, så vi igen kan køre 
   på 2 wirer. 

        Wirehentere Suzuki’en vil vi godt have på et autoriseret værksted i vinter. 

        Generelt  Instrumenterne i flyene skal gennemgås, så vi får et overblik over 
   hvad der er i vores fly, med henblik på at få dem ensartet. Der er 
   noget med radioerne i flere fly. Bla. skal vi have K-13 radioen  
   indstillet så den kan tage Arnborgs frekvens. 

5. EKKL.
        Flyveplads Kalundborg modelflyve klub har mistet deres flyveplads, hvorfor de 
   har henvendt sig til APS’et om de kan benytte vores flyveplads til at 
   flyve fra. Det er blevet sikret med unionen at det må man godt, så 
   fremt at der udsendes notam på at der ikke må flyves den dag. De 
   skal ansøge fra gang til gang og maks. en gang om måneden. 
   Der er møde den 30. oktober med IPA (=International Police  
   association) om træf på Kaldred i august 2007. 

        Klubhus  Svendstrup er udnævnt til ny klubhusformand. 
   Håndværkerne der skulle være gået i gang med gården i  
   weekenden mødte ikke op fredag som aftalt. Materialerne er  
   ankommet. 

6. Værksted  Der har været afholdt værkstedsoprydning 30. september og 1.  
   oktober. 
   Polyt 4 vingerne er blevet flyttet. Mogens har accepteret tilbudet fra 
   håndværkerne. 

7. Flyvning
        Instruktørmøder  Afholdt, instrumenter har været oppe at vende, der bliver 
   indkøbt fodhøjdemålerer til begge Juniorene, så ledes at de bliver 
   ens i alle skoleflyene. 
   Instruktør panelet indstiller at der købes flarm til alle klubbens fly. 

        Generelt  Der planlægges og afholdes møde med KF omkring startfunktion, 
   her under spilkørsel. 
   Tøsetræf: Klubhuset kan lånes til el-takst, evt. lån af Duo’en der skal 
   instruktøren godkendes af Morten. 
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9. Uds. til medlemmerne Vi undersøger priser på trykning af PFG-nyt da det er blevet 
   meget dyrere at trykke det på DTU, da det ikke længere er DTU selv 
   der har trykkeriet men Vester Kopi. 

10. Eventuelt  Formandsmødet her den kommende weekend skulle Bo og Jeppe 
   afsted, Bo må melde afbud. Kim tager afsted i stedet for Bo. 

11. Næste møde Onsdag d. 15. november hos Kim.  

Tid og sted  15. november 2006 kl. 18.30 hos Kim. 
Deltagere  Bo Watz, Axel Morgenstjerne, Finn Passov, Kim C. Zambrano,  
   Marianne Watz og Jeppe Nicolaisen. 

1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 17. oktober 2006 er godkendt. 

2. Administration. 
        Post ind  Regning fra Kalundborg aviation på reparation af fuel injector til  
   Polyt 5. 
   Brev fra DSvU og DIF vedr. tilskud til uddannelsesaktiviteter, de 
   tilbyder os 10.000 til deling med Værløse. 
   Brev fra Danske forvaltning vedr. fuldmagter til investering og  
   administrative opgaver og lignede. Den udfyldes med det samme 
   med fuldmagt til Axel og Poul. 
   Vi har modtaget en bog fra danske forvaltning ”en fondsbestyrelses 
   arbejde” 
   Brev fra Anders Møller Andersen med overdragelseserklæring på 
   ZWX. 

        Post ud  Marianne har indsendt medlemsregistrering til DIF. 
   Bo har sendt brev til luftfartøjsregistret med afmelding af BXD og 
   XAZ og omregistrering af ZWX.  
   Poul Gregert har afmeldt ansvarsforsikringen på BXD. 

        Medlemmer Erik Nissen passiv fra aktiv. 

        Uddannelse Skoleflyvningen er fortsat ind i november. 
   Der er S-teori eksamen den 28. marts og igen den 12. juni. 
   Søren Zebitz har været på lærer kursus for N-Beg. 
   
        Medlemsmøder  Der er sæsondebriefing torsdag den 16. november på  
   værkstedet. Jeppe er tovholder. 

Referat af bestyrelsesmøde 15/11-2006 
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   Der er gløgg og billedaften onsdag den 13. december på  
   værkstedet. Kim er tovholder. 

3. Økonomi.
        Status - PFG Likviditeten er pæn. BXD er solgt, vi har fået 2.000 euro. 

        Flyveplads Axel har primo november indbetalt á conto for resten af 2006. Totalt 
   ca. 42.000. 

4. Materiel.
        Fly  K13 er ankommet til LT Krane. 
   BXD er solgt til en nystartet klub i Ungarn. 
   Der var kig på en Discus bT på engelsk register, der blev meget 
   hurtigt solgt, der er også kig på en i Østrig men vi har ikke kunnet få 
   kontakt til ham der har den til salg. Der forsøges stadig at få kontakt. 
   Ellers holdes der øje med om der kommer nye til salg. 

       Transportvogn. Transportvognen til K13 er gået i nogen svejsninger, den står hos 
   LTB Krane, der har tilbudt at reparere den inden K13 skal køres 
   tilbage til Danmark. 

        Polyt 5  Vintervedligeholdelse på polyt 5 er det Iver ? 

        Spil  Der sigtes på at spillet kommer hjem til værkstedet i december, vi 
   skal have snakket med spil sjakket om hvor længe de skal bruge på 
   det, således at der også kan blive plads til transportvogne. 

        Wirehentere Børge snakker om at købe en Suzuki mere og så pensionere  
   traktorerne. Det vil være en god ide med en backup for Suzuki’en, 
så    vi altid er sikre på at kunne trække wire ud uanset problemer med 
   den Suzuki vi allerede har. 

        Traktorer  Det forlyder fra KF at de er krævende at vedligeholde, hvorfor de 
   gerne vil have en Suzuki mere, vi er mere indstillet på en golfvogn 
   som erstatning for traktorerne. 

        Startvogn Jeppe står for vintervedligehold af startvognen. 

5. EKKL.
        Flyveplads Bjergsted kommune har givet tilladelse til at grave ny benzintank 
   ned på flyvepladsen. 
   Vi har modtaget tilbud fra Vagn Kirkegaard på nedgravning af  
   tanken på 18.250 ekskl. moms. 
   Der er snak om at placere tanken på flyvepladsens areal på PFG’s 
   side af pladsen, for at få adskilt fly og materiel. 
   Der er snak om at søge penge til nyt hangartag. Der er forslag om 
   at søge div. fonde. 
   Der er snak om at udvide hangarantallet til flytransportvogne. Snak 
   om hvordan det i givet fald skal finansieres. Når benzinstanderen 
   fjernes vil der blive plads til flere garager. 
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   Tanker om at carporten bygges om så halvtaget kommer højere op 
   og der på sigt kan sættes en port i, så man kan vintervedligeholde 
   spillet der inde. 
   Forslag om at nedsætte et flyvepladsudvalg for svæveflyvepladsen 
   med henblik på at få afklaret de ovenstående emner, dette udvalg 
   skal komme med et antal oplæg til de to bestyrelser og Aps’et. 
   Der skal indhentes tilbud på hangartaget. 
   Den 26. og 27. august 2007 skal der afholdes IPA træf på EKKL. De 
   stiller med en Afis operatør der kan opretholde radiovagt på både 
   motorfrekvensen og svæveflyvefrekvensen. 

        Klubhus  Håndværkerne er i fuld gang i gården. 
   Projekt forstærk loft i stuen er Finn i gang med. Han har en plan for 
   hvad der skal laves, og det er planen at det skal laves denne vinter. 
   Finn vil efterlyse et sjak. 

6. Værksted  Der har holdt biler fra autogruppen foran porten. Vi skal muligvis 
   have et møde med PF Auto. 
   Der er lavet et værkstedssjak. 
   Der er kommet varmemålere op på værkstedet, de har givet os lidt 
   af en overraskelse, efter nærmere eftersyn måler de rigtigt,  
   problemet har været at der er en radiator i vores køkken der har 
   stået på fuld drøn hele september. Det betyder at det forbrug vi har 
   haft i september svarer til det vi tilsammen har brugt i oktober og 
   november. 
   Det store forbrug på vandet stammer formentlig fra den blæser der 
   sidder over porten. 
   Vi skal have termostater på alle radiatorer, og på blæseren. Eller 
   evt. en elektrisk ventil på blæseren. 
   Der er godt gang i istandsættelsen af Simlab. 
7. Flyvning
        Ansøgninger fra medl. Søren Zebitz søger om at tage P6 med til spring cup i
   Herning 22. til 28. april 2007. vi har ikke nogen indvendinger så  
   længe det godkendes af flyvechefen. 

9. Uds. til medlemmerne Næste PFG-nyt udsendes inden jul. 
10. Eventuelt  Kim og Jeppe har været til formandsmøde i Vejle. Der blev snakket 
   simulator aktivitet som er støttet af DIF.  De har sagt ja til at deltage i 
   et simulator projekt som en del af undervisningen. 
   Der var snak om de nye EASA regler hvornår de træder i kraft, med 
   hvornår de indfører de nye light certifikat regler. 
   Et hovedtema var medlemsstruktur og medlemsudviklingen. 
   Snak om hvordan vi evt. kan ændre på en flyvedag for at gøre det 
   mere interessant, og hvad vi kan gøre for at engagere de nye og 
   unge medlemmer mere i klubbens struktur og opgaver. 
   Vi skal have nogle mere langsigtede mål med vores medlems antal, 
   og -tilgang. 

11. Næste møde Mandag den 8. januar 2007 kl. 18.30 hos  
   Marianne. 
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Væddemål 2007 
Sæsonen 2006 sluttede traditionen tro med en væddemålsfest den 28. oktober 2006. 
Der var ingen vindere at fejre i år, alligevel var middagen et rent fest måltid. 

Under middagen blev der indgået væddemål for den kommende sæson 2007. Nu skal de 
friske piloter så ”bare” ud og vinde deres væddemål, så de næste år kan blive fejret ved 
en for dem gratis væddemålsfest. 

Christian Krog Madsen 150 km termikligaopgave 
Kristina Hansen S + 2 sølvbetingelser 
Michael Krogh 425 km ud af en 500 km FAI 
Benny Strand  300 km � 
Poul Gregert  260 km � 

Kaptajnen 170 km distance EKKL-EKKL m. 1 
 vendepunkt 
Finn Passov 350 km FAI 
Pablo Holm-Nielsen S +  2 sølv 
Niels-Christian Nielsen 250 km � 
Mads Degnegaard S +  Sølvdiplom 

Lars Theil 150 km FAI 
Kenneth de Voss Solo 
Michael Østergaard 250 km � 
Jeppe Nicolaisen 150 km � 
Mogens Møller 250 km � 

Niels Madsen 300 km FAI 
Peter Siboni 180 km termikligaopgave 
Erik Trudsø 100 km 
Jens Rytter Jylland retur uden brug af motor 
Torben Simonsen 350 km � 

Stefano Fazzi Sølv + 100 km FAI 
Henrik Vinther 300 km 
Brian Hansen Sølv + 100 km 
Anita Bondy 20 starter 
Svendstrup S + Sølvdiplom 

Felipe Cvitanich 450 km termikligaopgave 
Morten Bennick Jylland retur med logger, uden Øye 
Axel Morgenstjerne 300 km 
Kim Zambrano 201 km 
Peter Fischer 250 km termikligaopgave 

Jesper Schmaltz 200 km � 
Iver Christophersen 150 km 
Lars Videkam 330 km � 
Lars Sverre 315 km � 
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Medlemsstatistik

Kim C. Zambrano: kcz@pfg.dk 

Søren Zebitz 202 km 
Bo Watz  310 km � 
Marianne Watz S 
Thomas Bucha 100 km 

Gregers Emmering 100 km 
Stig Øye 580 km af en 600 km FAI 
Joachim Hegelund S + sølvdiplom 
Martin Ekblom S + 2 sølv   

Medlemsstatistikken blev gjort op ved udgangen af sæsonen 2006.  
Den 20/10-2006 havde vi 58 aktive medlemmer, 6 prøvemedlemmer, 6 
udlandsmedlemmer og 102 passive medlemmer. I alt 172 medlemmer. 
Det er 4 aktive mindre end i 2005 og 9 passive mere. Udlands- og prøvemedlemmer er 
samme antal som i 2005. 
At antallet af aktive er lavere, skyldes bla. At statistikken for 2005 er gjort op i starten af 
sæsonen, mens den for 2006 er gjort op ved udgangen af sæsonen. Dette billede er mere 
reelt, da det bedre viser hvor mange der bliver hængende i PFG vinteren over og ikke 
”bare” er med en enkelt sommer. 

I grafen nedenfor ses hvordan vores aktive medlemmer er fordelt på forskellig status. 
Hver søjle repræsenterer hvert sit år startende fra venstre med 2002. 
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Velkommen og Tillykke

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

Vi vil gerne ønske klubbens nye medlemmer velkommen: 
Daniel Esterban Morales Bondy (aktiv) 
Gregers Emmering (aktiv) 
Kirsten Skov (aktiv) 
Peter Bæk (aktiv) 

Og sige farvel og tak for denne gang til 
udmeldte medlemmer: 
Izabela Ruminska (passiv) 

Vi vil gerne ønske tillykke med solo til: 
Mads Degnegaard der fløj solo den 14/10 
i den lånte B8. 
Dagen efter blev han omskolet til Junior. 

Aldersfordeling 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006
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Gennemsnitsalderen for de aktive medlemmer var 45 år og for instruktørerne var den 52 
år. Det er det samme som året før. Faktisk har gennemsnitsalderen været 45 år for aktive 
medlemmer siden 2003.  

I det næste diagram ses hvorledes antallet af aktive medlemmer er fordelt på alder. 
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Hvornår Hvad Hvor 

Marts
Man. 12. marts. 
Ons. 14. marts.  Kl. 19:30 
Lør. 17. marts - Søn. 18. marts 
Lør. 24. marts. 
Ons. 28. marts. Kl. 19:00 

Tilmeldingsfrist til S-teoriprøve 
Generalforsamling 
Tøsetræf
Sæsonstart
S-teoriprøve

DTU, bygning 208 
Kaldred 
Kaldred 
DTU, byg 403 lok. 105 

Maj.
Tirs. 22. maj. Kl. 19.30 
Tors. 17. maj. - Søn. 27 maj. 
Tirs. 29. maj 

Sommerlejr + Frankrigsrmøde 
DM
Tilmeldingsfrist til S-teoriprøve 

Værkstedet
Arnborg 

Juni.
Lør. 02. juni 
Ons. 13. juni. Kl. 19.00 
Lør. 30. juni. - Søn. 15. juli. 

Old-boys dag 
S-teoriprøve
Sommerlejr

Kaldred 
??
Kaldred 

Juli.
Lør. 07. juli. 
Man. 16. juli - Fre. 03. aug. 
Man. 23. juli - Tors. 02. Aug. 

Ko - fest 
Flyvelejr 
SunAir Cup 

Kaldred 
Sisteron
Arnborg 

September.
Lør. 01. sep. - Søn. 09. sep. Sensommerlejr Kaldred 

Oktober.
Lør. 27. okt. Væddemålsfest Kaldred 

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

Kalender 2007 


