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Formandens dragehale 
Vi nærmer os sæsonafslutningen og der flyves hektisk i de sidste weekender for 
for at udnytte de sidste flyvedage i 2012 og måske oven i købet få sit væddemål  
i hus. Så skal vi i sving med vintervedligeholdet på fly og materiel. I år er der tilli-
ge et hold, der skal tage sig af at få de nye vognporte etablerede med Lars Sver-
re i spidsen.  

Desværre har vi været plaget af indbrud og har mistet såvel havetraktor som 
udstyr i klubhuset og klubhusformandskabet ( godt hjulpet a bl.a. Benny Strand ) 
og kassereren har fået en masse ekstra arbejde med at installeres tyverialarm 
og overvågningsudstyr hhv. anmelde skader og tab til forsikringsselskaber. To 
noget demotiverende opgaver, så tak for jeres indsats. 

I maj holdt vi et medlemsmøde omkring fælles køb af TMG med deltagelse af 
KF. Mødet blev holdt på Kaldred og der var mange gode input af de fremmødte. 
Især økonomien if. et sådant indkøb blev drøftet, naturligt nok. Der har i somme-
rens løb været forskellige løsninger i spil, men vi regner med, at det bliver en C-
Falke, som står i Berlin . Arnold og Lars kan forhåbentlig komme af sted og se 
på den og bringe den til Kaldred (givet alt er i orden) inden årets udgang. Den 
ser ud til at være i pæn stand, motoren har ca. 700 timer tilbage og vi regner 
med en pris på 20-24.000 euro. Flyet indkøbes på baggrund af tidligere med-
lemsundersøgelse og valget er et resultat af klubbernes økonomi, at der skal 
være et rimeligt ”kundegrundlag” (den skal ikke være for svær at flyve) og at den 
ikke skal blive for dyr at flyve. 

I det tidlige forår kunne vi ønske Felipe Cvitanich tillykke med at have vundet 
Pribina Cup for 2-sædede fly. Oven i købet foran en regerende europamester! 
Kæmpe tillykke til Felipe og hans copiloter Jan Bagge og Allan Boll ☺� Fantastisk 
flot gået og sikken en oplevelse det må have været! Det var P2, der lagde vinger 
til.  

Sidste triumf er gået til Stig Øye, der hentede en bronzemedalje til DM i foråret. 
Stort tillykke med en flot bedrift! 

Så vidt jeg husker, var P2 ganske ny, da jeg startede i PFG i 2002. P2 har givet 
rigtigt mange piloter nogen fantastiske flyveoplevelser. Den har fløjet  til DM flere 
gange og været med til SM,  Spring Cup og i Frankrigs Alper. Og sidst men ikke 
mindst har den givet en masse gode flyveture fra Kaldred. Jeg håber også en 
TMG vil kunne give nogle anderledes og gode flyveoplevelser og blive et godt 
supplement til svæveflyvningen. 

Kim Cecilia Zambrano 
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Uden mad og drikke duer helten ikke – og en-
der på en mark 

Sjællandsmesterskaberne i svæveflyvning 2012, gik jo strålende for mit vedkom-
mende, specielt søndag i 1. del, hvor jeg kom helt rundt på 260 km. Nu skulle vi 
prøve det der stræk igen - bare på en almindelig flyveweekend. 
Den nordlige skygade lørdag. Meget våd, meget tung. Ved solnedgang lørdag, 
samme gade - Ind mod sjælland 

Vejret 
Vejret lørdag var blæsende, men det kunne da lykkes for nogle at flyve til Samsø 
og derefter til Møn. Jeg havde spilvagt. Søndag lød vejrudsigten som lørdag, 
bare mindre markant. Lidt mindre risiko for regnbyger, lidt mindre vind, lidt min-
dre termik - specielt ved vestvendte kyster. Det er os. 
Og udenfor blæste det, der kom noget højt cirrus ind over, som dog holdt sig syd 
for... Men termik var der da. Lidt forvent med den AWESOME vejrudsigt der blev 
leveret til SM, havde jeg ikke helt overblik over hvordan vejret ville udvikle sig 
eller om vi overhovedet kom afsted, samt at til konkurrencen får man opgaven 
udleveret og skal ikke lægge den selv, var jeg lidt på bar bund. Meen - man kan 
altid flyve til Kongsted med 35 km/t medvind. Lagde en opgave der hed Kaldred, 
Kongsted, Gørlev, Kaldred - små 150 km. Og ikke fordi jeg havde nogle som 
helst forhåbninger om at komme rundt, men så kunne man da hente pokalen. 

Forberelse (eller mangel på samme) 
Eftersom jeg var alene (altså uden påhæng) på pladsen var mad og drikke ikke 
lige første prioritet og kom til at spise det sidste rugbrød igår. Havde fået lidt mor-
genmad, så jeg tænkte det gik nok fint uden frokost, kommer jo nok ikke så 
langt. CamelBag'en til vand fik også lov at blive hængende i hytten. Det var kun 
fordi jeg tænkte jeg ikke kunne finde Kongsted at jeg rent faktisk tog logger med i 
flyveren også. Mad og drikke var den største fejl der blev gjort den dag. Men det 
ville jeg opdage om lidt. 

Flyveturen 
AW blev samlet, pakket og gjort klar - så over på startstedet med mig og en fin 
spilstart til 500 meter. Det blæste også godt, og startede ud i 2-3 meter synk, 
som gik over i 2-3 meter stig under Saltbækvig skygaden. Heroppe kunne jeg se 
Saltbækvig/Nekselø skygaden som gik ind i Roskilde, samt Røsnæs/Asnæs sky-
gader der gik samme retning, bare lidt sydligere. Til SM lavede jeg den fejl på 
den første dag, hvor vejret lignede det her til forveksling, at jeg IKKE tog den 
nordlige skygade - syntes den var lå for nordligt i forhold til luftrummene omring 
Roskilde og har senere tænkt, jamen hvorfor ikke. Så idag tænkte vi: Hvorfor 
ikke. Kan jo dreje af og tage den næste gade inden jeg rammer forbudt luft. Det 
vidste sig at skulle blive fejl nummer 2. 
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Tølløse, Ringsted, Slaglille 
Da jeg rammer Tølløse (lå over en mark og tænkte: Hvorfor er der alle de fly der-
nede... ah - vent) har jeg rimelig god højde, men Tølløse ligger på grænsen mel-
lem S4 og S5 og S6. S5 og S6 er to meget små områder, og jeg kunne ikke hu-
ske, om de var åbne. Er man i tvivl, er man ikke i tvivl, og problemet ville også 
være at komme ud af dem, uden om Tango områderne  (transit områder for mo-
torfly til Roskilde) og de er med garanti ikke åbne. 

Mens jeg langsomt driver ind mod Roskilde, 'pulser' termikken, d.v.s. den ændrer 
sig. Store skyer skygger for solen og det tager lidt tid inden der sker noget nyt. 
Plus det blæste og det var forrevent og underligt. Synk i luften var der til gen-
gæld ikke mangel på - så i min desperate situation for at komme væk fra det sor-
te hul (Roskilde), finder jeg mig selv i 800 meter. Det er ikke slemt, bortset fra jeg 
har bevæget mig væk fra Tølløse i forsøget på at finde bedre termik, og det går 
stadig ned af. 

Jeg bruger vel i alt en halv time, 3 kvarter på at luffe rundt i luften mellem Tøllø-
se, Ringsted og Slaglille i et forsøg på at finde termik i rimelig lav højde. Det er 
så her det lykkes mig at flyve mig syg - fordi jeg skal koncentrere mig om termik-
ken, luftrum og marker man kan lande på. At jeg ikke har spist og ikke har vand 
med, er klart en faktor hertil også. Det lykkes mig at blive hængende og komme 
op igen omkring Ringsted/Slaglille - men på det tidspunkt har jeg givet op. Jeg er 
træt, sulten, tørstig, rundtosset, kvalm og meget ukoncentreret. Så istedet for at 
forsøge Kongsted, vil jeg prøve at humpe mig hjem. Hvis jeg absolut skal stå på 
en mark, vil jeg være så tæt på hjem så muligt, og det kunne være skygaderne  
gav lidt. 

..Og til Gørlev
Oppe forbi Slaglille fanger jeg en gade der giver +3 m/s op og 150 km/t lige ud - i 
omkring 4 minutter, men sjovt var det. Nu har jeg til gengæld fløjet lige ud og er 
kommet en smule mere oven på i forhold til kroppen. Det blæser stadig 35 km/t 
modvind, og kan lige præcis nå hjem, hvis jeg ikke får synk - hvilket jeg med ga-
ranti ville gøre. Jeg tænker jeg ville flyve mod Gørlev, der er stadig termik den 
vej ud, om end det er mod vinden, mod søbrisen og alt det der, men tænker det 
kunne da være underholdende at lande på Gørlev om ikke andet. 

Der er faktisk nogle totter på vej derhen, over Høng, men hver gang man drejer i 
dem, er de for små... Jeg bruger en del tid på at kigge efter flyvepladsen, men 
fordi jeg kommer fra sydøstlig retning er den gemt bag træerne. Hele vejen har 
jeg øje på fine marker, og da jeg endelig ser Gørlev Flyveplads, kan jeg godt se 
jeg ikke kan nå den. Træffer beslutningen og lander på en mark ved Hallenslev 
Vej nr. 18. Selve beslutningen om landingen og landingen i sig selv var ikke 
svær eller panikslagen. God retning i forhold til vinden, selvom jeg nok havde 
kunnet trille tættere op til vejen. Men vi endte alligevel her, mig og AW. Fin mark, 
ik? Ikke kigge på skyerne :-P 
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Og hvad kan man lære af det? 
Havde jeg været velforberedt, taget et halvt minut og studeret vejrudsigterne no-
get bedre, spist og drukket inden afgang, samt haft vand med - havde jeg nok 
ikke taget så mange rådne beslutninger som jeg gjorde idag. Men fordi jeg kun 
lige var på den anden side af Tissø og ikke ned på den anden side af Sjælland, 
tog det ikke så lang tid at blive hentet. Bonden var ikke hjemme, desværre. Da 
jeg kommer tilbage på pladsen har NT overhovederne til gengæld besluttet, at 
fordi jeg klarede min udelanding så fint, må jeg nu gerne flyve stræk på NT.  
Turen blev på i alt 2 timer.  

At det var start nummer 666 lægger vi ikke noget i.

Louise Henningsen 

Red: Efter afslutningen af 2. del af SM blev Louise tildelt præmie som årets Ny-
kommer. Stort tillykke :-) 

I anledning af skibsreder Arnold Mærsk  
Mc-Kinney Møllers bortgang 

Den 16. april i år gik skibsreder 
Mærsk Mc-Kinney Møller bort. 

PFG og PF Auto har to gange 
modtaget generøse donationer fra 
"A.P. Møller og Hustru Chastine 
Mc-Kinney Møllers Fond til alme-
ne formaal". Først i 1976 en dona-
tion på 1 million kroner til opførel-
sen af bygning 237 og senest i 
1999 et beløb på 600.000 kr. til 
renovering af taget på bygningen, 
der ligger på Nordvej på  DTU. 
Gavebrevene var underskrevet af 
Mærsk McKinney Møller person-
ligt.  

Klubberne sendte en krans til 
skibsrederens begravelse og   har 
efterfølgende modtaget et person-
ligt takkekort fra Ane Mærsk Mc-
Kinney Uggla.. 
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Kassererens spalte  
 
Corrit Fonden på DTU 
PFG har modtaget 134.000 kr i støtte fra Corrit Fonden på DTU til nye faldskær-
me til K13, til en ny transportvogn til vore ensædede skolefly Junior SZD-51-1, 
P4 og ZW, samt til FLARM’er til både Junior’ene og K-13. Den nye Juniorvogn er 
bestilt og bygget hos ALFRED SPINDELBERGER Fahrzeugtechnik GmbH, og 
blev hentet de 740 km hjem fra fabrikken i Kassel i slutningen af sommerlejren.    

Tyverier på EKKL 
Vi har i det sidste års tid været plaget af en række tyverier på Kaldred, som er 
gået ud over både PFG, KF og Thorkil samt medlemmers egen dele. For PFG er 
der forsvundet maskiner og udstyr for over 60.000 kr, som kun delvist er blevet 
erstattet af forsikringen. Det er et meget stort problem for klubbernes virke, at 
nødvendigt materiel ikke er sikkert mere og er væk, når man skal bruge det. Det 
er også en meget uvelkommen økonomisk belastning. En række modforanstalt-
ninger er sat i værk. 

Flyveaktivitet 
Der var god flyveaktivitet i foråret med mange gode flyvedage og mange gode 
opgaver til TERMIK-Ligaen. Desuden var P2 i Nitra med Felipe, Allan og Jan, 
der jo vandt i tosædet klasse foran de regerende Europamestre fra Finland. Des-
uden har Martin Hangaard Hansen fået sit S. Polyt-5 har slæbt til DM på Arnborg 
og lavede i alt 87 slæb. Polyt-5 slæbte også til SunAir Cup, hvilket også bidrager 
positivt til dens økonomi. Under SM var den desværre ramt af svigtende magne-
ter, så der lavede Polyt-5 mod forventning ingen slæb. Ikke desto mindre var SM 
yderst vellykket igen, for 5. gang på EKKL! 

Juni har været en tynd kop te med knap så spændende vejr og ikke ret mange 
flyvetimer. Desuden er det tosædede elevhold meget beskedent for tiden med 5-
6 elever (heraf 2 kampagnemedlemmer), hvor ikke alle er lige aktive. Vi har brug 
for flere elever! 

Sommerlejren startede med en ganske god uge med godt vejr, men ikke så 
mange deltagere. I anden uge har der været lidt flere i sommerlejren, men vejret 
har så været knap så gavmildt, men dog flyve bart. Bl.a. er Jonathan nu blevet 
lokalflyver, og venter blot på at blive gammel nok til at gå til S-prøve. 

Medlemsstatistik juli 2012 
64 aktive medlemmer (19 studerende) 
95 passive medlemmer 
4 udlandsmedlemmer 
I alt 163 medlemmer 
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Flystatistik 2012                                       
Udskrevet: 11/07/12 

    JGX    PFX    PJX    PKX    PXF    VCX    ZWX     Ialt       
---------------------------------------------------------- 
M          2:08                                       2:08 
A  10:04   9:25  14:19   8:43  27:17          5:00   74:48 
M  23:17   8:27  16:02  10:12  25:19         15:43   99:00 
J  14:11   4:16   1:21         13:02          0:52   33:42 
----------------------------------------------------------- 
   47:32  22:08  33:50  18:55  65:38         21:35  209:38 

Antal spilstarter:      372 
      Flyslæb:            7 
      Andre starter:     14    
      Starter ialt:     393 

 
Axel Morgenstjerne 

regnskab@pfg.dk 
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PFG bestyrelsesmøde, referat 6. marts 2012 
Dagsorden 

1. Godkendelse af referat 
2. Orienteringer, statusmeddelelser og post 
3. Emner til beslutning 
4. Eventuelt 
5. Næste møde 

Til stede 

Kim Zambrano (KCZ) 
Jeppe Torben Nicolaisen (JTN) 
Axel Morgenstjerne (AXM) 
Joachim Hegelund (JHE) 
Kristina Hansen (KH) 

Ad 1, Godkendelse af referat 

Godkendt. 

Ad 2, Orienteringer, statusmeddelelser og post 
Udgående post 

IAB. 

Indgående post 

IAB. 

Medlemmer 

Sebastian William Bernburg indmeldt som aktiv. 

Støtte fra Idrætten ved DTU 

AXM meddelte, at Idrætten ved DTU har valgt at støtte PFG med 38.240 kr. 
Støtten gives med det formål at halvere medlemskontingentet i 2012 til 140 kr. 
for 18 studerende samt halvere prisen for prøvemedlemsskab for 20 studerende 
i 2012. Ydermere blev der foreslået at PFG søger støttemidler hos Corrit fonden.
Revision af årsregnskabet 2011 

AXM orienterede bestyrelsen, at revisorerne har godkendt årsregnskabet 2011. 
Til revisionen deltog foruden revisorerne og kasseren også KCZ og Poul Gregert 
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Jensen. Foruden gennemgangen af årsregnskabet 2011 blev der også diskuteret 
forslag til takstregulativ 2012 samt PFG’s forhold til DTU under den nærværende 
situation, hvor DTU udvider campusområdet mod nord.

PR aktiviteter 

KH fortalte, at Polyt S nu er opstillet på DTU bibliotek. Til etablering af en PR 
arbejdsgruppe er en række udvalgte medlemmer blevet forespurgt interessen for 
deltagelse heri. Dette har udpræget afstedkommet positive tilkendegivelser. PR 
gruppens medlemmer er for nuværende Jon Steensen, Martin Hangaard, Mikkel 
Walhgreen, Søren Zebitz og KH mens der fortsat afventes svar fra yderligere to 
adspurgte. Der påtænkes afholdt 6-8 møder henover året.

DSvU Repræsentantskabsmøde

KH repræsenterede PFG på DSvU repræsentantskabsmøde den 3. marts og 
orienterede om mødet. I tillæg til den udsendte årsberetning blev det på mødet 
blandt andet orienteret, at Danmarks Idrætsforbund (DIF) vil samle de ti mindste 
forbund, heriblandt DSvU, til ét samlet specialforbund. Der blev endvidere opfor-
dret til at gøre mere brug af DIF end hvad tilfældet er i dag. Yderligere blev det 
fortalt, at DSvU breddeudvalg fungerer tilfredsstillende og der arbejdes på at få 
DSvU godkendt som grønt forbund. Ligeledes arbejdes der på at påvirke EASA 
til at udarbejde en Part-M light version med det formål at opnå lempeligere krav i 
forbindelse med maintenance. I tillæg hertil blev det nævnt, at der forventes af-
holdt materielkontrollantkursus i 2012. 

På mødet blev der også fremhævet en række forhold, som truer svæveflyvnin-
gen i Danmark – eksempelvis at gennemsnitsalderen stiger med ét år for hvert år 
det går. Klubberne må gøre en helhjertet indsats angående medlemsrekrutte-
ring. Yderligere blev det orienteret, at Italien har indført en særafgift på 450 EUR 
for alle private fly (svævefly inkl.), der opholder sig mere end 48 timer i italiensk 
luftrum. Denne særafgift giver anledning til bekymring om, hvorvidt andre EU 
lande vil følge trop og beskatte privatflyvning på lignende vis. Tendensen tegner 
til at al privatflyvning anses som et luksusgode og dermed genstand som ind-
tægtskilde for det offentlige.  

Af de mere glædelige nyheder blev det meddelt, at Landsskatteretten har afsagt 
kendelse vedr. refusion af brændstofafgift i forbindelse med flyslæb. Kendelsen 
betyder, at SKAT ændrer praksis og refusion er muligt med tilbagevirkende kraft. 
Af de knap så muntre nyheder blev det orienteret at der for tiden kører en per-
sonsag mellem DSvU og et medlem, hvilket optager en del af ledelsens op-
mærksomhed og som de gerne havde været foruden. Yderligere blev det fortalt, 
at el- og vandforbruget på Arnborg fortsat er højt, hvilket blandt andet kan spores 
til hyttejerere, der ikke får lukket af for vand eller slukket for el. 

Der var ikke fremsat nogen forslag fra medlemsklubberne. Hovedbestyrelsen 
havde fremsat forslag til ændringer af DSvU’s love. På opfordring fra en klub 
blev der stemt om forslaget angående sletning af §7 (50% reglen). Alle forslag til 
ændringer blev vedtaget.
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Juniorvogn 

JHE meddelte, at juniorvognens tilstand er noget ringe og opfordrede til at der 
efter flyvesæsonen 2012 afsættes et dedikeret hold til at vedligeholde vognen. I 
fald at vognens tilstand forværres yderligere må det forventes, at udbedringer vil 
være af betydeligt større og tidskrævende omfang. 

Bygning 237 

JTN meddelte, at PF Auto har været i kontakt med Campus Service og fået af-
klaret forholdene omkring DTU’s planer angående udvidelsen af campus områ-
det mod nord. Efter forlydende er der ingen konkrete planer, der truer bygning 
237. 

Instruktørmøde 

JHE orienterede fra Instruktørmødet 5. marts. Der vil i 2012 sæsonen ikke være 
assisterende instruktørvagter om søndagen – april og maj måned undtagen. KF 
har spurgt om muligheden for at få assistance af PFG’s instruktørgruppe til at 
forestå skoling af KF elever. Det blev aftalt at dette må afklares individuelt med 
den enkelte instruktør. For tiden er antallet af aktivt flyvende instruktører noget 
lavt. Nye instruktøraspiranter søges derfor til instruktørgruppen – enkelte piloter 
blev foreslået. 2012 bliver sidste sæson, hvor instruktører uddannes efter nuvæ-
rende regler. Fra 2013 træder nye regler i kraft. 

Det blev opfordret til at anvende briefingudstyret i stuen. Omvendt må det ventes 
at briefingen i de kolde perioder vil foregå i køkkenet af hensyn til varmen. Besty-
relsen arbejder på at indgå aftale med KF om fælleskøb af TMG. På nuværende 
tidspunkt må mindst fire PFG instruktører skole på TMG. Om andre instruktører 
er interesseret heri afventer typevalg af TMG. I forbindelse med spilstarter ople-
ver spilkøreren til tider at blive presset til at lade en start gå. I så tilfælde opfor-
dres det til at tage hændelsen op ved en debriefing. 

Strækkrav til P6 blev aftalt til fem flyvninger på typen – heraf en flyvning af 
mindst én times varighed. Derudover sølvstræk samt to marklandinger på andet 
fly. Yderligere blev det aftalt at piloter med passagertillladelse, der ønsker at op-
nå status af sikkerhedspilot, skal søge godkendelse af flyvechefen. 

Derudover blev det orienteret, at de kommende EASA regler for uddannelse, 
certifikater m.v. kun har begrænset indflydelse på uddannelsesforløbet som vi 
kender det i dag. Dog begrænses brugen af TMG i skolingen, hvilket betyder at 
man ikke kan foretage hele pilotuddannelsen på TMG alene. Derudover skal in-
struktører have I-PFT hvert niende år. Endelig fortalte Lars Sverre Rasmussen 
om 11 hændelser, som ikke havde noget med flyvning at gøre men havde kostet 
forsikringen dyrt. Det blev bemærket at nær alle hændelserne omhandlede ska-
der på hutten som følge af manglende omhu. Det blev opfordret til at være op-
mærksom på piloternes omgang med flyet – især håndtering af og ved hutten. 
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Ad 3, Emner til beslutning 
PFG 70 års jubilæum 

Bestyrelsen er gjort opmærksom på at PFG har 70 års jubilæum i marts 2013. 
Det blev aftalt at udsætte punktet til næste møde. 

Ansøgning til Corrit fonden 

AXM har udarbejdet en ansøgning til Corrit fonden, hvori der søges om støtte til 
K13 faldskærme, FLARM til klubflyene og transportvogn til Juniorne. Bestyrelsen 
tilsluttede sig ansøgningen. AXM vil sørge for at indlevere ansøgningen. 

Ad 4, Eventuelt 
Lån af Bergfalkevogn 

Bergfalke vognen er blevet lånt af et medlem i en periode, hvor vognen skulle 
bruges til transport af Polyt S ifm. et PR arrangement. Låntageren havde anført 
låneperioden på tavlen, men undladt at skrive navn. JHE orienterer ud til alle 
medlemmer, at man ved lån af Bergfalke vognen skal huske at anføre sit navn. 

Sjællandsmesterskaberne, del 1 

På Sjællandsmødet den 7. februar blev det aftalt at afholde SM, del 1 på Kaldred 
endnu engang. KCZ finder personer til at forestå afviklingen heraf. Konkurrencen 
afholdes den 4. – 6. maj. 

Ad 5, Næste møde 
Tirsdag den 10. april, kl. 18:30 hos Jeppe. 
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PFG Generalforsamling 2012 

14. marts 2012, kl. 19:30 på Danmarks Tekniske Universitet, bygning 208, aud. 
51. 

Dagsorden 
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 fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 
9. Valg af to kritiske revisorer 
10. Indkomne forslag 
11. Eventuelt 

Referat 
Ad 1, Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Niels Erik Kaiser som dirigent. Niels Erik Kaiser blev valgt. 
Dirigenten bekendtgjorde, at der har været skriftligt indkaldt til generalforsamlin-
gen 2012 med mindst 14 dages varsel og at mindst 25 % af de aktive medlem-
mer var til stede. Dirigenten erklærede dermed generalforsamlingen for lovlig 
indvarslet og beslutningsdygtig jf. gældende vedtægter. 

Ad 2, Beretning for det forløbne år 
Formandens beretning for det forløbne år har været udsendt i PFG-nyt nr. 1, 
2012. Det blev spurgt, hvad DTU KABS er for noget. Det blev forklaret, at KABS 
er en forkortelse af ”Koordineringen Af Bachelor Studiestarten” og er en gruppe, 
der forestår ansættelse og uddannelse af rusvejledere samt koordinering af start-
forløbet for bachelor studerende på DTU. Forsamlingen havde ingen bemærk-
ninger til beretningen. 

Ad 3, Godkendelse at beretningen 
Beretningen blev godkendt. 

Ad 4, Regnskab for det forløbne år med revisorernes bemærkninger 
Regnskabet inklusiv revisorernes påtegning har været udsendt i PFG-nyt nr. 1, 
2012. Kassereren gennemgik kort regnskabet og redegjorde for afvigelserne af 
det aktuelle resultat i forhold til budgetteret på enkelte væsentlige poster. 

Udgifter 
Flyvepladsafgifter ligger en smule lavere end budgetteret. Tilbagegangen af akti-
ve medlemmer har bevirket en reduktion af antal medlemsdage. Pladsafgiften 
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beregnes på baggrund af antal medlemsdage. Udgifter til klubhuset er væsentligt 
over budget, hvilket hovedsageligt kan henledes til klubhus el. Stigningen her 
skyldes dog en efterregning fra 2010. Elforbruget i 2011 har ikke ligget væsent-
ligt højere fra foregående år. Værkstedsudgifter er en smule over budget, men 
særligt ses en stigning ved kalibreret værktøj – kommentar fra værkstedslede-
ren: Posten omfatter køb af to vægte. Udgifter til egentlig kalibrering af værktøj 
udgør ca. 1.200 kr. Vedrørende udgifter til varme udgør PFG’s andel ca. 45 % af 
det samlede varmeregnskab for bygning 237. Der har i 2011 ikke været afholdt 
nogen udgifter til Polyt S. Udgifter til telefoni og internet er godt og vel halveret. 
Dette skyldes skift af telefon- og internetabonnementer ca. halvvejs inde i 2011 
sæsonen. Der har i 2011 været to medlemmer på instruktørkursus, hvor der i 
budgettet kun var regnet med ét medlem. Udgifter til medlemsrenter er reduceret 
kraftigt, da der er blevet afviklet væsentligt på gæld til medlemmerne. Samlede 
ordinære udgifter udgør ca. 495 tkr. mod budgetteret 492 tkr. 

Spørgsmål fra Mikkel Wahlgreen til klubhusudgifter:
Indgår indkøb af vandvarmere i klubhusposten? 
Svar fra kassereren: 
Nej, denne post omfatter de løbende udgifter alene.

Spørgsmål fra Frank Svendstrup til klubhusudgifter:
Har vi ikke ændret afregningsperiode for el til klubhuset? 
Svar fra kassereren: 
Jo, i årsregnskabet 2011 er det nærved betalt for fem kvartaler. Der er nu opsat 
fjernaflæst måler, hvilket fremover vil gøre opgørelsen mere præcis og tidssva-
rende. Af ekstraordinære aktiviteter er der blevet opsat udendørslys på værkste-
dets nordgavl. Der er blevet indkøbt og installeret nye vandvarmere i klubhuset, 
eftersom de gamle blev uvirksomme. Tagryggen og tag er blevet repareret som-
følge af stormskader og endelig har plænetraktoren gennemgået en større repa-
ration. Samlede ekstraordinære udgifter udgør ca. 38 tkr. Mod budgetteret 0 kr. 

Indtægter 
Flyveafgift indtægter er lavere end budgetteret. Den forventede flyveaktivitet er 
ikke blevet opfyldt. Ved Polyt 5 indtægter bemærkes et kraftigt fald af slæb med 
PFG fly. Dette mere end opvejes dog af slæb for andre, hvilket kan henledes til 
deltagelsen som slæbefly ved DM 2011. Pladsafgifter for privatejere er ca. det 
halve i forhold til budgetteret. Dette skyldes at pladsafgiften for de private vogn-
porte afregnes direkte overfor EKKL ApS. Dette forhold blev ikke justeret i bud-
gettet for 2011. Overskuddet i festkassen er væsentligt mindre end de foregåen-
de to år, hvorfor klubhusindtægter er lavere end ventet. Værkstedsindtægter er 
en smule højere end budgetteret. Dette skyldes ekstra indtægter fra P-afgifter, 
da PF Auto i sommerperioden har haft øget behov for parkering i forbindelse 
med vejreparationer på deres parkeringsområde. Der har været afholdt S-
teoriprøve ved PFG, hvilket i medfør heraf har bevirket en mindre indtægt. Ren-
teindtægter er steget, hvor der er budgetteret med et fald. Dette skyldes øgede 
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indtægter fra medlemsrenter. Kontingentindtægt er noget lavere end budgetteret, 
hvilket skyldes en ringere udvikling i medlemstal end ventet. Fra Bladpuljen er 
indtægtsført ca. 3 tkr. – givet i støtte til PFG-nyt. Dog må en mindre tilbagebeta-
ling forventes i 2012, da støtten afstemmes to år bagud. Samlede ordinære ind-
tægter udgør ca. 544 tkr. mod budgetteret 561 tkr. Primære årsager for differen-
cen heri skal findes ved manglende flyveafgift indtægter som følge af mindre 
aktivitet end forventet samt og mindre kontingentindtægter end budgetteret på 
grund af negativ udvikling i medlemstal. Af ekstraordinære indtægter er der truk-
ket på JB Mindefond ligesom der er blevet solgt et par jubilæumsbøger samt 
CD’ere med PFG festsange. Endelig er blevet indtægtsført et gavebeløb. 
Samlede ekstraordinære indtægter udgør ca. 40 tkr. mod budgetteret 0 kr. Drifts-
overskuddet 2011 udgør ca. 50 tkr. mod budgetteret 69 tkr. Differencen kan hen-
føres til svigtende ordinære indtægter. 

Aktiver 
Værdien af svævefly er blevet justeret. Der blev spurgt, hvorledes værdierne 
fastsættes. Kassereren forklarede, at værdierne anslås ud fra aktuelle markeds-
priser og hvad lignende fly er forsikret for. De opstillede værdier afspejler, hvad 
de enkelte fly er blevet forsikret for. Værdien af transportvognene er opjusteret, 
hvilket skyldes at forsikringspræmierne her er inddelt i trin. I den forbindelse er 
værdien af transportvognene blevet opjusteret til nærmeste trin, hvorfor værdian-
sættelsen ligger højere end tidligere. De ekstra udgifter i medfør af de højere trin 
er minimale. Værdien af Becker flyradioerne er opjusteret til 6 tkr./stk. mod 5 tkr./
stk. i 2011. De to faldskærme til OY-PJX(A3) har nået end-of-life og repræsente-
rer ikke længere nogen værdi. Nye faldskærme er indkøbt. Der er nyindkøbt kæ-
desav og HD kamera. Samlet værdi af aktiver er fastsat til at udgøre ca. 2.722 
tkr. 

Passiver 
På nuværende tidspunkt er den anførte gæld til KF på 9 tkr. er blevet afviklet 
ligesom gæld til PF Auto er halveret. Tilbagebetaling af medlemslån har bevirket, 
at netto medlemsgæld nu udgør ca. 91 tkr. mod ca. 253 tkr. i 2010. Dette fald er 
sket på bekostning af likviditeten, men skulle dog ikke udgøre noget væsentligt 
problem da medlemmerne er villige til at låne penge til PFG. Der er hensat ca. 
104 tkr. til JB mindefond. Egenkapitalen er vokset en smule som følge af opju-
steringen af klubbens værdier. 

Spørgsmål fra Mogens Møller passiver: 
Hvem er kurator for JB mindefond? 
Svar fra kassereren: 
Det er ikke en egentlig fond, men en intern konto i PFG, der anvendes frem for at 
føre arven til regnskab. Det er kassereren, der administrerer kontoen. 

Kommentar fra Stig Øye til årsregnskabet 
Fly-vægte er ført som udgift, men bør være ført som aktiv. 
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Svar fra kassereren: 
Dette er korrekt. Udgiftsbeløbet kan føres som et aktiv til posten Værkstedsmate-
riel. Der var ingen yderligere bemærkninger til regnskabet eller kassererens gen-
nemgang. 

Ad 5, Godkendelse af regnskabet 
Regnskabet blev godkendt. 

Ad 6, Vedtagelse af planer, budget og takstregulativ for det kommende år 
Kassereren præsenterede bestyrelsens forslag til budget og takstregulativ. Bud-
gettet er i høj grad en tilblivelse på baggrund af erfaringstal samt beregning ba-
seret på forventet udvikling i medlemstal. 

Budget 
Bestyrelsen venter en styrket indsats til medlemsrekruttering i 2012. På bag-
grund heraf anslås det at kunne optage 10 - 15 prøvemedlemmer. Endvidere 
foreslås der i medfør af den øgede indsats etableret et tilbud til studerende i form 
af et kampagnemedlemsskab, hvilket omfatter medlemskontingent, spilstart- og 
flyveafgifter for hele sæson 2012 mod et fastsat engangsbeløb. Det ventes at 
kunne optage fire kampagnemedlemmer. Der modtages i 2012 støtte fra Idræt-
ten ved DTU til reduktion af kontingent for studerende, hvorfor der budgetteres 
med et fald i kontingentindtægter. Støtten budgetteres som ekstraordinær ind-
tægt. Samlet foreslås budgetteret ordinære udgifter for 519 tkr. mod ordinære 
indtægter for 549 tkr. Af ekstraordinære udgifter foreslås afsat 15 tkr. til hen-
holdsvis klubhus og værksted, hvilket foreslås dækket af JB mindefond. 
Til anvendelse af gavemidler foreslås afsat 120 tkr. til etablering af klubvognpor-
te samt 200 tkr. til samkøb af TMG fly med KF. 

Spørgsmål fra Jon Steensen til budgetudgifter: 
Bør indkøb af nye faldskærme til K13 ikke indgå i budgetforslaget? 
Svar fra kassereren: 
Faldskærme indføres som et aktiv og skal derfor ikke bogføres som en udgift. 
Men penge til køb heraf skal naturligvis findes. 

Spørgsmål fra Mikkel Wahlgreen til budgetudgifter: 
Hvilke indtægtskilder har EKKL ApS? 
Svar fra kassereren: 
PFG og KF betaler pladsafgift på baggrund af antal medlemsdage. Derudover er 
der indtægter fra udleje af grundareal til telthangar, vognporte, hangarplads til 
motorfly samt startafgifter m.v. Kalundborg Aviation ApS er fritaget for pladsafgift 
mod at Torkil er fungerende direktør for EKKL ApS. 

Spørgsmål fra Mogens Møller budgetudgifter: 
Hvad er indeholdt i udgiftssiden for Polyt 5? 
Svar fra kassereren: 
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Dette ses nemmest i årsregnskabet. Posterne omfatter forsikring, hangarleje, 
benzinkøb samt vedligehold. 

Forslag fra Mogens Møller: 
Radioen i Polyt 5 er dårligt fungerende og radiokommunikation kan kun oprethol-
des når motoren er i gang. Det foreslås at afsætte midler til en ny radio ved næ-
ste års budget. 
Svar fra kassereren: 
Det skulle ikke være noget problem. Vedligeholdelsesteamet skal bare sige til, 
så vil der blive afsat penge til en radio. 

Takstregulativ 
Kontingent for aktive medlemmer foreslås justeret til 460 kr/mnd., udlandsmed-
lemmer 510 kr./år og passive medlemmer 375 kr./år. Kontingent for studerende 
foreslås justeret til 280 kr./mnd, men er subventioneret med støttemidler fra 
Idrætten ved DTU. Støtten er betinget af at månedligt kontingent for studerende 
fastsættes til 140 kr. Note herom er indsat i takstregulativ. Prøvemedlemskaber 
for DTU studerende foreslås justeret til 400 kr., da prøvemedlemmer, der er DTU 
studerende, subventioneres med støttemidler fra Idrætten ved DTU. Endvidere 
foreslås etableret et kampagnemedlemskab for studerende. Formålet er at give 
studerende bedre overblik over udgifter i sæsonen. Kampagnemedlemskabet 
dækker kontingent, spilstarter og flyveafgifter i hele 2012 sæsonen, og foreslås 
prissat til 4.500 kr. Der foreslås ingen justeringer af flyveafgifter eller loft over 
flyveafgifter. Det foreslås at hæve slæbetaksten for PFG medlemmer/fly samt 
øvrige fly med 100 kr./tachotime. Endvidere foreslås at KF medlemmer/fly beta-
ler samme takst som PFG medlemmer/fly. Dette foreslås under hensyn til at der 
kan indgås aftale om, at KF’s PPL-piloter tillige kan og er indstillet på at flyve 
slæb med Polyt-5. Bestyrelsen har noteret sig at KF ønsker at sælge deres slæ-
befly og der i medfør heraf tegner sig en situation, hvor Polyt 5 er eneste slæ-
befly. Som konsekvens vil muligheden for flyslæb begrænses yderligere, såfremt 
der ikke sker en tilgang af PPL-piloter til Polyt 5. Udgifter til vedligehold vil fortsat 
tilfalde PFG. Endelig foreslås opjusteringer af overnatning i klubhuset, grundleje 
for hytter, værkstedsgebyr for fremmede fly samt depositum for klubnøgle. 

Spørgsmål fra Stig Øye til takstregulativ: 
Er Lars Sverre indforstået med at KF PPL-piloter flyver Polyt 5? 
Svar fra kassereren: 
Lars Sverre er med på at få flere piloter til Polyt 5. 
Tillægsspørgsmål fra Stig Øye: 
Er Lars indforstået med KF PPL-piloter tillige bistår ved vedligeholdelsen af Polyt 
5? 
Svar fra kassereren: 
Princippet er at piloterne forestår vedligehold. Så det er tanken. 
Kommentar fra Mikkel Wahlgreen: 
Enig med Stig Øye i at vedligeholdelsesudgifter falder tilbage på PFG. KF piloter 
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skal bistå med vedligeholdelsen. 
Kommentar fra Stig Øye: 
Fordelen er flere piloter til at flyve Polyt 5, men vedligeholdelsesudgifterne stiger 
også jo højere aktivitet, hvilket PFG skal dække alene. 
Svar fra kassereren: 
Der er naturligvis et større slid jo højere aktivitetsniveauet er, men der er tillige 
også større indtægter jo højere aktivitetsniveauet er. 
Kommentar fra Niels Madsen: 
PFG er en større klub end KF og kan deraf klare en større byrde. Det er dog ikke 
realistisk at vi på 
sigt kan fortsætte med at deltage i samme omfang ved vedligeholdelsen af jord-
materiellet på EKKL. Det vil være fint med mig at KF bistår i at flyve slæb med 
Polyt 5 og betaler samme slæbetakst som PFG medlemmer, hvis de også vil 
forestå mere af vedligeholdelsen af jordmateriellet på EKKL. 
Kommentar fra Mikkel Wahlgreen: 
Det giver fordele at få flere PPL-piloter til Polyt 5, men det skal ikke gøres alene 
for aktivitetens skyld. 
Kommentar fra kassereren: 
Man skal også se det hele i et lidt større perspektiv. 
Spørgsmål fra Jon Steensen: 
Er der ikke en større udgift i sigte eller begrænset levetid på Polyt 5? 
Svar fra kassereren: 
Jo, der er hensat ca. 200 tkr. til større vedligehold. Flyet er tillige mere end 40 år 
gammel, ligesom Lars Sverre har udtrykt overvejelser om, hvor længe vi fortsat 
vil holde Polyt 5 flyvende. 
Spørgsmål fra Poul Gregert: 
Hvad med fastsættelse af flyvetakst, når nu der er planer om fælleskøb af TMG 
med KF? 
Svar fra kassereren: 
Det lader sig vanskeligt gøre at bestemme en takst for nuværende. Det vides 
endnu ikke hvilken TMG model der er i sigte. En mulighed er at aftale en takst 
med KF for sæsonen 2012 og efterfølgende fastsætte egne takster fra sæsonen 
2013. 
Spørgsmål fra Søren Zebitz: 
Er bestyrelsen opmærksom på loftet over flyveafgifter? 
Svar fra formanden: 
Dette tager vi til efterretning. Takstregulativ og budget for 2012 blev vedtaget. 

Ad 7, Langsigtede handlingsplaner 
Formanden tog ordet og præsenterede en status på fokusområderne og målsæt-
ningerne for 2015. Aktuelt er der 65 aktive medlemmer, hvor målet er 80 aktive 
medlemmer i 2015. Henover 2011 sæsonen er der oplevet en tilbagegang fra 68 
aktive medlemmer til de nuværende 65. Fem medlemmer har meldt sig passive 
fra aktive mens en enkelt er blevet udlandsmedlem. Som årsag er angivet hel-
bred, flytning eller manglende tid. 
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På konkurrenceområdet har i alt seks medlemmer i 2011 sæsonen opstillet til 
konkurrencer i et af klubbens fly – to piloter ved Spring Cup, to piloter til DM og 
to piloter til SM. Målsætningen er dog mindst 12 piloter, der deltager i konkurren-
ce på et klubfly, så der er et stykke vej endnu. I 2012 afholdes SM, del 1 endnu 
engang på Kaldred, så der er rig mulighed for at bidrage til målopfyldelsen alle-
rede i år. Alle opfordres til at deltage – gerne i konkurrencen, hvad enten det er 
med klubfly eller privatfly, men også gerne med afviklingen. Hvad angår stræk-
flyvning er det målet at have en stabil placering i TERMIK-Ligaens 1. division. 
PFG starter 2012 sæsonen i 1. division, så tiden må vise om vi starter 2013 s 
sonen i 1. eller 2. division. Alle opfordres til at gøre en indsats her i 2012. Endelig 
er det en målsætning at afholde tre arrangementer om året på uddannelsesinsti-
tutioner. I 2011 blev der afholdt to arrangementer på DTU og i 2012 er det første 
arrangement allerede godt i gang. Det blev kommenteret, at der arbejdes på at 
fusionere Ingeniørhøjskolen i København (IHK) med DTU, hvilket vil bevirke en 
forøgelse af vores primære målgruppe – studerende på DTU. 

Spørgsmål fra Axel Morgenstjerne: 
Er der blevet opsat plakater på Københavns Universitet? 
Svar fra Kristina Hansen: 
Det er undervejs og bliver gjort i nær fremtid. 

Formanden fremlagde kortsigtede planer for 2012. Fælleskøb af TMG med KF 
Af medlemsundersøgelsen 2010 fremgik det, at der blandt PFG’s medlemmer er 
et ønske om muligheden for TMG flyvning. På baggrund heraf blev der i 2011 
sæsonen indgået aftale med KF om flyvning på deres TMG. Denne mulighed 
blev dog noget kortvarig pga. havari. KF har efterfølgende forespurgt PFG om 
interessen for samkøb af en slæbe-TMG. Bestyrelsens holdning er dog, at slæ-
befunktionen til fulde opfyldes af Polyt 5 og en slæbe-TMG derfor ikke er af 
interesse. Omvendt har bestyrelsen erkendt, at det er en udfordring at fremskaffe 
tilstrækkeligt med PPL-piloter til Polyt 5. Som løsningsforslag hertil har bestyrel-
sen fremsat tilbud om at lade KF PPL-piloter flyve Polyt 5 og sætte slæbetaksten 
for KF medlemmer på samme niveau som for PFG medlemmer. Så vidt forstået 
er dette tilbud acceptabelt for KF, hvorfor der nu arbejdes hen imod et fælleskøb 
af en almindelig TMG – dvs. uden slæbefunktion. Formanden understregede, at 
det på nuværende tidspunkt ikke er afgjort hvilken TMG model, der kommer på 
tale. 

Klubvognporte 
Den stående status er, at de gamle vognporte nu er revet ned. Der bliver arbej-
det på en plan for det videre forløb. Det må forventes at opførslen af en ny vogn-
port bliver taget over flere etaper. 

PR indsats 
Der er i 2012 en øget fokus på at få flere medlemmer til PFG. Et dedikeret PR-
udvalg er fundet og første møde i støbeskeen. 
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Introfilm 
Ingen bemærkninger hertil. 

Forslag fra Jørgen Blom: 
Hvad med et opslag på opslagstavlen udfor kantinen?
Svar fra Mikkel Wahlgreen: 
Der kommer mere PR materiale løbende. Overordnet læser de studerendes dog 
ikke opslagstavler men bruger i stedet elektroniske medier. 
Spørgsmål fra Stig Øye: 
KF har haft væsentligt mere medlemsinformation om et forestående TMG køb 
end hvad PFG har haft. Påtænker bestyrelsen at afholde et medlemsmøde i 
PFG, når et valg af TMG nærmer sig – altså inden bestyrelsen kommitter sig til 
et køb? 
Svar fra formanden: 
Jeg medgiver, at der ikke har været den medlemsinformation som man kunne 
have ønsket sig. Bestyrelsen har dog ikke set behov for at afholde et medlems-
møde førhen, da der ikke har været noget at holde møde om. Indtil nu har der 
kun været ført indledende forhandlinger om slæbemulighed eller ej. Et konkret 
valg af TMG har ikke været på tale endnu, men ja – der vil blive afholdt et med-
lemsmøde når valg af TMG nærmer sig og inden PFG kommitter sig endeligt til 
et samkøb. Det skal dog siges, at vi tillige er afhængige af KF’s interesser om 
valg af TMG! 

Ad 8, Valg af fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 
Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmer: 
- Jeppe Nicolaisen 
- Kim C. Zambrano 
- Axel Morgenstjerne 
- Kristina Hansen 
De blev valgt. 

Bestyrelsen foreslår nyvalg af bestyrelsesmedlem: 
- Christian Mark Mortensen 
Han blev valgt 

Bestyrelsen foreslår genvalg af suppleant: 
- Mike van der Poel 
Han blev valgt. 

Bestyrelsen foreslår nyvalg af suppleant: 
- Stefano Fazzi 
Han blev valgt. 

DTU’s repræsentant i bestyrelsen er Jens Nørkær Sørensen, Institut for Meka-
nisk Teknologi. 
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Spørgsmål fra Mikkel Wahlgreen: 
Deltager DTU repræsentanten på bestyrelsesmøderne? 
Formanden: 
Han deltager sjældent, men får tilsendt referater. 

Ad 9, Valg af to kritiske revisorer 
Bestyrelsen foreslår valg af tre kritiske revisorer: 
- Michael Krogh 
- Iver Christophersen 
- Thomas Bucka-Christensen 
De blev valgt. 

Ad 10, Indkomne forslag 
Der har ikke været fremsendt indkomne forslag til bestyrelsen jævnført gælden-
de vedtægter. 

Ad 11, Eventuelt 
Sæsonstart er fastsat til lørdag den 24. marts. 

Status på fly og materiel 
Fly  Klar  Mangler  ARC 
K13  Nej  Male vinge, AMP, syn OK (udløber første weekend) 
P2  Nej  Motortest, kompasdeviation, syn  OK 
P6  Ja  Syn af samlet fly  ARC I gang (Jens Rytter)
HY  Ja  Syn af samlet fly  ARC I gang (Jens Rytter)
P4  Ja   ARC I gang (Benny Strand) 
ZW  Ja   OK (udløber slut april) 
Polyt 5  Nej  Torkil og Lars’ eftersyn (snart) 

Spil  
Wirestyr er blevet opgraderet med stærkere materiel. KF ordner resten af spillet 
og montere wirestyr til sæsonstart.  
Wirehenter  
Jeppe sørger for at wirehenter er retur fra værksted og klar. 

Flyvepladsen er våd i vestenden - ellers OK.Der har været sjakarbejde i klubhu-
set henover vinteren. Sidste ombæring er på lørdag den 17. marts – hjælpsom-
me hænder er velkomne. Der har i vinterperioden været to indbrud i klubhuset. 
Ved seneste indbrud er blandt andet ølkøleskabet blevet stjålet. Der er PFT-
aften mandag den 19. marts, kl. 19:30 ved Lars Sverre Rasmussen. Alle opfor-
dres at deltage og få noteret PFT-teori på må-listen. 

Forslag fra Anita Bondy: 
Hvorfor sendes PFG-nyt ikke ud pr. mail? 
Svar fra kassereren: 
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Et blad giver medlemmerne en fysisk ting at forholde sig til – også de passive 
medlemmer. De bidrager trods alt med omkring 30 tkr. til PFG. Så et trykt PFG-
nyt giver medlemmerne et vedvarende tilhørsforhold. Dertil kommer at det er 
nemmere at holde styr på folks hjemmeadresser frem for deres mailadresser. 

Spørgsmål fra Stig Øye: 
Det fremgår af et referat at der har været tale om salg af en junior til KF? 
Svar fra formanden: 
Muligheden blev fremlagt som en føler i forbindelse med et fællesmøde mellem 
KF og PFG, men der er ikke aftalt noget. Der kan dog være fordele ved at sælge 
og dele fly mellem klubberne. Det er dog en personlig holdning og ikke vendt 
konkret – hverken med KF eller bestyrelsen. 
Kommentar fra Axel Morgenstjerne: 
Juniorne kan blive lidt af en flaskehals. 
Kommentar fra Søren Zebitz: 
Hvis PR indsatsen lykkes, så bevirker det flere elever. 
Kommentar fra Niels Madsen: 
Kravene til stræktilladelse til P6 blev lempet ud fra en betragtning om at det er 
bedre at have en Junior på jorden frem for en Discus. 
Kommentar fra Stig Øye: 
KF er muligvis ikke klar over, at der i PFG ikke er stemning for salg af Junior. 
Svar fra formanden: 
Det vil jeg følge op på og få afklaret med KF. 

Mikkel Wahlgreen præsenterede lagkagediagrammer over, hvad medlemskontin-
gentet går til og fordelingen af indtægter og udgifter. Det blev fremhævet at 57 % 
af kontingentet for studerende tilfalder PFG, mens forholdet er 74 % for alminde-
lige medlemmer. Den resterende del af kontingentindtægterne går til henholdsvis 
DSvU, KDA og Flyv. Af diagrammet over indtægter ses det, at 60 % udgøres af 
kontingentmidler. Diagrammet over udgifter viser en større spredning. Mikkel 
Wahlgreen orienterede, at Polyt S står på DTU bibliotek hele marts måned, 
mens P6 bliver opstillet i sidste uge af marts med. På nuværende tidspunkt er 
der kun Mikkel Wahlgreen og Martin Hangaard til at tilbyde ture i Polyt S, hvilket 
forsøges gjort hver tirsdag. Der savnes fortsat hænder til opstilling af P6. Perso-
nalet på biblioteket er meget behjælpelige, men kan ikke hjælpe med opstillin-
gen. Derudover er der planlagt et påske-arrangement i dagene 2. – 3. april, hvor 
DTU studerende tilbydes et prøvetur på Kaldred. Hjælp til afvikling af arrange-
mentet eftersøges tillige.  

Generalforsamlingen sluttede kl. 21:50. Dirigenten takkede for god ro og orden. 

For referat / 
Joachim Hegelund 

Kim Cecilia Zambrano, formand                          Niels Erik Kaiser, dirigent 
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PFG bestyrelsesmøde, referat 16. april 2012 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat  
2. Orienteringer, statusmeddelelser og post  
3. Emner til beslutning  
4. Eventuelt  
5. Næste møde  

Referat  
Til stede  
Kim Zambrano (KCZ), Jeppe Torben Nicolaisen (JTN), Axel Morgenstjerne 
(AXM), Kristina Hansen (KH), Christian Mark Mortensen (CMM), Suppleant Mi-
ke v.d. Poel (MIP), Suppleant Stefano Fazzi (STF) og Materielkontrollant Benny 
Strand (BS).  

Ad 1, Godkendelse af referat  
Ej godkendt endnu.  

Ad 2, Orienteringer, statusmeddelelser og post  
Udgående post  
Invitation til DM på EKKL sendt til DSvU  

Indgående post  
Medlemmer  
Rudi Mønster, DTU studerende, indmeldt som aktiv. 

PR udvalg 
KH rapporterede, at der er blevet nedsat et PR udvalg i PFG, til at tage sig af PR 
indsatsen fremover. Udvalget består af Jon Steensen (PR chef), Mikkel Ørum 
Wahlgreen, Christian Mark Mortensen, Joachim Hegelund, Jakob Kragelung, 
Martin Hangaard Hansen, Søren Zebitz Nielsen og Kristina Hansen. PR udvalget 
afholdte et opstartsmøde onsdag d. 4. april 2012 på værkstedet, hvor rammerne 
for fremtidig PR indsat og strategi. Udvalget anmodede bestyrelsen om tilladelse 
til at afholde et årligt PR arrangement på en almindelig lørdag hvor de tosædede 
fly skulle reserveres til flyvning med gæster (altså et slags åbent hus). Årsagen til 
dette var, at lette arbejdet med at finde tilstrækkelig mange frivillige hjælpere til 
funktioner som instruktør, spilkører, wirehenter, radiobetjening m.m. Dette blev 
ikke vedtaget af bestyrelsen, med begrundelse at klubbens betalende medlem-
mer bør prioriteres i de almindelige flyvedage, og der blev henvist til, at PR ud-
valget må arrangere eventuelle PR målrettede flyvedage udenfor weekenderne 
(som fx en af hverdagene op til påsken) samt opfordre introducenter til at fordele 
sig på de almindelige flyvedage.  
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Desuden blev det besluttet, at vi fremover skal spørge nye medlemmer om hvor 
fra de har hørt om os, for at få indblik i hvor og hvordan vi kan styrke PR indsat-
sen og klubbens synlighed. CMM formulerer et par spørgsmål, som vedlægges 
indmeldingsblanketten nye medlemmer udfylder. 

TERMIK-Ligaen.  
Sæsonen er startet godt. Men hvis vi skal blive i 1. division, kræver det større 
interesse og engagement fra ALLE medlemmer! Hvordan fremmer vi det?  
Udsat til næste møde. KH opretter nyhed på pfg.dk ang. AXMs tilbud om at 
indrapportere opgaver til TERMIK-Ligaen. 

SM 1. del. (EKKL) Udsendelse af invitation mm. 
KCZ har send invitation til DSvU og den er på hjemmesiden samt udsendt til 
klubberne. KCZ orienterer, at Morten Bennick er SM chef fredag og lørdag, men 
at vi mangler én til søndag. KCZ forhører sig i Tølløse om de kan stille med én 
om søndagen. Niels Thomsen fra Tølløse er vejrmand. KCZ spørger PFGs slæ-
bepiloter om de kan/vil slæbe samt søger efter én trafikleder og andre hjælpere. 
Jane (KF) og KCZ står for aftensmaden én dag hver. KCZ opretter en wiki til til-
meldinger og KH spørger Felipe, om vil være pointmand. KH laver nyhed til 
pfg.dk og opfordrer PFG’ere til at deltage i klubfly til SM.  

Vintervedligehold og Sæsonstart 
BS, Materielkontrollant, har anmodet bestyrelsen om deltagelse i mødet under 
punktet vintervedligehold og sæsonstart på dagsordenen. KH opsummerede, at 
der har været henvendelser til bestyrelsen fra enkelte medlemmer, som har ud-
vist utilfredshed med flyenes tilstand til sæsonstart. Dette medførte til en del 
mails mellem et par medlemmer, materielkontrollanter, sjakbajser og bestyrel-
sen, som desværre resulterede i nogle misforståelser og fejlvurderinger. BS og 
bestyrelsen var enige i, at vintervedligehold overordnet har været vellykket i år, 
men at der stadig er lidt problemer med papirgangen samt manglende kompas-
devieringer. Manglende kompasdevieringer skyldes primært, at disse er lettest at 
lave når flyene er på EKKL og at vi stadig ikke er helt vant til, at disse indgår i 
vedligehold. KH har informeret sjakbajser på flyene, som manglede kompasdevi-
ationer til sæsonstart, at kompasdeviering indgår i flyvedligehold. Det blev be-
sluttet, at kompasdeviationer fremover skal foregå i midtvejsvedligeholdelsen i 
sommerlejren, ligesom smøring, rengøring og polering indgår. BS refererede en 
tidligere henvendelse fra AXM, som havde undret sig over, at et instrument, som 
ikke indgår i minimumskravene for svævefly uden motor, kan grounde flyet. Til 
dette informerede BS, at det er lovligt at notere på kompasset at det er midlerti-
dig ude af drift i en begrænset periode, hvis deviationstabellen mangler. Ligele-
des, skal det igen forsøges, at få udført så meget af papirarbejdet vedrørende 
vedligehold og luftdygtighed inden flyene pakkes til sæsonafslutning, som f.eks. 
fornyelse af ARC. Der blev diskuteret, at en mere koordineret indsats fra materi-
elkontrollanterne evt. kan være med til at forbedre processen. KH kontakter 
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værkstedsleder, Joachim Hegelund, ang. dette og opfordre til, at der indledes 
årlige materielkontrollantmøder i PFG. 

BS orienterede, at vi skal være opmærksomme på, at der skal laves 50 timers 
eftersyn på en af Juniorene snart.  

BS udtrykte, at der er en tendens til en ”manglende respekt” for materielkontrol-
lanternes arbejde i forsøget på at følge gældende regler især fra instruktørerne 
når det er godt flyvevejr. Bestyrelsen tager dette alvorligt, og KH tager kontakt til 
flyvechefen, Lars S. Rasmussen, og Joachim, ang. dette og opfordrer dem til at 
tage det på et kommende instruktørmøde. 

Ad 3, Emner til beslutning  
Konstituering 
Formand: Kim Cecilia Zambrano (KCZ) 
Næstformand: Jeppe Torben Nicolaisen (JTN) 
Kasser: Axel Morgenstjerne (AXM) 
Sekretær: Kristina Hansen (KH) 
Uden portefølje: Christian Mark Mortensen (CMM) 
Suppleant 1: Stefano Fazzi (STF) 
Suppleant 2: Mike van der Poel (MIP) 

Mailinglister, vedligehold 
JTN sætter sig ind i, hvordan man opdaterer og vedligeholder PFGs e-maillister 
og vil fremover varetage denne opgave.  

TMG indkøb sammen med KF. Afholdelse af medlemsmøde. 
Som lovet til generalforsamlingen, skal der snarest afholdes et medlemsmøde 
ang. indkøb af TMG sammen med KF. Det blev besluttet at forsøge at holde det 
som et samlet KF/PFG medlemsmøde evt. på EKKL i starten af maj 2012. For-
målet med mødet er, at inddrage medlemmerne fra begge klubber i planerne om 
indkøb af et fælles fly, samt diskutere formål, mulige flytyper, økonomi, omsko-
ling m.m.. Bestyrelsen/bestyrelserne vil forberede et oplæg til dette med et par 
eksempler og sende det ud pr. e-mail til medlemmerne inden mødet. KCZ indkal-
der til mødet når dato er fundet.  

Ad 4, Eventuelt  
PR arrangement på EKKL d. 2. april 2012 
Flot og meget vellykket arrangement. Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle de, 
der bidrog med planlægningen og afholdelsen af arrangementet. 

Ad 5, Næste møde  
Kim opretter en doodle afstemning. 
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PFG bestyrelsesmøde, referat 29. maj 2012 
Dagsorden  

1. Godkendelse af referat  
2. Orienteringer, statusmeddelelser og post  
3. Emner til beslutning  
4. Eventuelt  
5. Næste møde  

Referat  
Til stede  
Kim Zambrano (KCZ), Jeppe Torben Nicolaisen (JTN), Axel Morgenstjerne 
(AXM), Kristina Hansen (KH), Christian Mark Mortensen (CMM) og Suppleant 
Stefano Fazzi (SF) 

Ad 1, Godkendelse af referat  
Tidligere referater er godkendt.  

Ad 2, Orienteringer, statusmeddelelser og post  
Udgående post  
Forsikringspapirer efter første indbrud 
Ansøgning til Told og Skat om at få refunderet benzinudgifter for ca. 12.000 kr.  

Indgående post  
Svar på fondsansøgning med 134.000 kr. fra Corrit fonden 
Ansøgning fra Jesper Schmaltz om udvidelse af hytte på hytteområdet 
Donation fra Nordsjællands Svæveflyveklub af tre lidt brugte wirefaldskærme, én 
hangar-hund samt en CO2 svejser. 

Medlemmer  
Povl Eller indmeldt som aktiv, Kirsten Skouv meldt passiv fra aktiv, Esben 
Svendsen meldt passiv fra aktiv. 

Fondsmidler  
Bestyrelsen har modtaget 134.000 kr. fra Corrit fonden. Midlerne er søgt til to 
faldskærme i K13, som blev købt ind til sæsonstart, flarmer til de to Juniore og 
K13 og en transportvogn, som kan rumme en Junior. AXM foreslår at HY’s flarm, 
som er defekt, repareres og sættes i K13 og de nye indkøbte anvendes i de to 
Juniore og HY.  

PR udvalg 
KH informerer, at plakater til PR er printet ud og hængt op på basisuddannelsen i 
naturvidenskab og på geografi på RUC. Flere plakater er på vej, som skal hæn-
ges op på Københavns Universitet, Aarhus Universitet (i Roskilde), RISØ DTU 
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og DTU i Lyngby. KH følger op på arbejdet med hjemmesiden hos hjemmeside-
gruppen. 

TERMIK-Ligaen.  
Sæsonen er startet godt. Men hvis vi skal blive i 1. division, kræver det større 
interesse og engagement fra ALLE medlemmer! Hvordan fremmer vi det?  
AXM siger, at det går godt for PFG for tiden i termikligaen. KH bliver ved 
med, at følge op på vores status og skriver nyheder på hjemmesiden, for 
at holde medlemmerne informeret om konkurrencen. KH opfordrer klub-
træneren til at lave forskellige opgaver til inspiration, som kan sendes ud 
på forhånd inden flyveweekenderne.  

SM 1. del. (EKKL) 
KCZ rapporterer, at SM del 1 forløb godt op Kaldred. Der blev lavet for meget 
mad, som desværre gav et underskud, som deltagergebyret dækker. 13 fly del-
tog i konkurrencen. Det var færre end sidste år, som nok skyldtes at invitationen 
blev sendt meget sent. Samarbejdet mellem KF, Tølløse og PFG fungerede rig-
tig godt, og der er grundlag for at gentage succesen næste år.   

S-teori 
Tre skal til omprøve. KCZ rapporterer, at teorien er gået godt denne sæson. Joa-
chim har sendt evalueringsskema ud til underviserene, og der er kommet positi-
ve tilbagemeldinger. 

Medlemsmøde ang. køb af TMG 
KCZ beder Bent for en status ang. lån af Tølløses Grob. 

Indbrud på Kaldred 
Den nyindkøbte havetraktor blev stjålet blot to dage efter køb, og siden er der 
blevet begået indbrud i flere hytter og biler i hytteområdet. Svenstrup og Benny 
er i gang med installation af alarmsystem i klubhuset.  

Havetraktor på EKKL 
AXM mener ikke, der skal købes en ny traktor til PFG, men i stedet, at vi skal 
købe os ind på KF’s traktor. AXM hører KF om en eventuel aftale.  

Deltagelse i konference om klubudvikling 
KCZ deltager.  

Oldboys dag d. 2. juni 
KH spørger Poul Gregers om han vil stå for dagen.  

Ad 4, Emner til beslutning  
Tegningsregler 



  29 

Tegningsregler: PFG tegnes af 3 af de 5 GF-valgte bestyrelsesmedlemmer i for-
ening, dog kan PFG i forsikringssager tegnes af enten kassereren eller den tidli-
gere kasserer Poul Gregert Jensen eller flyvechef Lars Sverre Rasmussen. 

Indkøb af Junior transportvogn 
Bestyrelsen har fået fondsmidler på 75.000 kr. til indkøb af en transportvogn til 
en Junior. AXM har indhentet tilbud på en SWAN (9.213,22 EURO), Cobra 
(11.153,87 EURO) og Cobra-clubstar (9.393,86 EURO) og KH har talt med Mor-
ten Habekost (DanGlide) om de tekniske og praktiske forskelle på de forskellige 
typer. Den primære kvalitetsforskel på Cobraen og de to andre (Cobra-clubstar 
og SWAN) er at bund og låg er af bedre materialer og holder bedre fugt ude. 
Efterfølgende forhørte KH sig med mange af PFG’s ”eksperter” og der var en 
klar holdning til at vi skal investere i en Cobra. Det blev besluttet at købe en 
Cobra trailer. AXM tager kontakt til Morten om videre forløb om bestilling og 
hjemhentning af trailer. 

Ad 5, Eventuelt  
Indførelse af brug af brunt sprængstykke 
SF informerede at der i seneste weekend på Kaldred var problemer med brud på 
de røde sprængstykker når Janusen og Duo’en blev trukket op, og at der som 
følge af dette måtte bruges meget tid på at finde de to faldskærme. JTN siger, at 
årsagen til, at vi ikke tidligere har brugt brune sprængstykker er, at der er for me-
get slid på wiren ved brug af brune sprængstykker. SF tager fat i Lars Sverre 
ang. dette.  

SimLab 
KCZ spørger om SimLab bruges. Der er behov for nogle arrangementer der. KH 
finder nogle, der vil gøre noget ved det. 

Regnskabsfunktionerne 
AXM har behov for assistance til kasserarbejdet. CMM vil fremover assistere 
kasseren i regnskabsfunktionerne, herunder have fuldmagt til PFGs bankkonti. 

Ad 6, Næste møde  
Klubhusformanden, Svenstrup, inviteres til næste møde 
12. juli 2012 kl. 18.30 hos Mike 
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PFG bestyrelsesmøde, referat 12. juli 2012
Dagsorden  

1. Godkendelse af referat  
2. Orienteringer, statusmeddelelser og post  
3. Emner til beslutning  
4. Eventuelt  
5. Næste møde  

Referat  
Til stede  
Kim Zambrano (KCZ), Axel Morgenstjerne (AXM), Kristina Hansen (KH), Christi-
an Mark Mortensen (CMM) og Suppleant Stefano Fazzi (SF) 

Ad 1, Godkendelse af referat  
Tidligere referater er godkendt.  

Ad 2, Orienteringer, statusmeddelelser og post  
Udgående post  
Underskrevet fuldmagt til Sparekassen Thy vedr. CMM’s assistance til kasserer-
opgaver. 

Indgående post  
Fuldmagt fra Sparekassen Thy vedr. CMM’s assistance til kassereropgaver. 
Brev fra Kulturarvsstyrelsen vedr. dokumentation for tilskud fra bladpuljen. 
Brev fra SKAT vedr. anmodning om godtgørelse af energiafgifter for slæbefly. 
SKAT giver tilladelse til, at vi kan få tilbagebetalt afgift på flybrændstof (gyldig fra 
d. 1. maj 2012 til 30. april 2017). Ane M. M. Ugla, datter af Mærsk, siger tak til 
PFG og PF auto for krans til Mærsk’s begravelse.  

Medlemmer  
Ole Pedersen meldes ind som aktiv for tre måneder, da han skal slæbe i Polyt 5 
under SAC.  

Flyvegruppens navn iht. DTU’s opfordring 
På Idrættens bestyrelsesmøde 27. juni blev vedtaget at ændre Idrættens navn til 
DTU SPORT. Foreningen har tidligere bedt alle klubber under DTU Sport om at 
ændre navn, så alle hed noget med DTU XXXXX. Der er enighed i bestyrelsen 
om, at PFG fortsat skal hedde Polyteknisk Flyvegruppe, men at vi evt. kan bruge 
"DTU Air Sport v/Polyteknisk Flyvegruppe" som et markedsføringsnavn, der pas-
ser ind i DTU Sports navnestrategi. Følgende forslag blev diskuteret: DTU luft-
sport, DTU luftsport ved PFG, DTU air sport ved PFG eller DTU flyvning. KCZ 
gør klart, at vi skal overveje formålet og effekterne af ændring af navn. Der vil 
være klare fordele bl.a. ved en mere målrettet og strømlinet PR indsats ved DTU 
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via DTU SPORT. AXM går i dialog med DTU sport om det. PR-udvalget tager 
dette med til møde i august. 

TMG status  
Det har været planlagt, at der skulle kigges på en Grob, som Preben Bro fra Gil-
leleje har til salg til 450.000 DKK. Den skulle have været på besøg på EKKL d. 
30. juni, men kom ikke. Nu kommer den på besøg i kommende weekend. KF har 
dog meddelt, at de alligevel ikke har råd til andet end en Falke C, som står til 
salg i Berlin for 24.000 euro. KCZ synes vi bør gå med på den, for at vi kan få et 
indtryk af den reelle interesse for TMG flyvning i klubben. En Falke C er let og 
relativ billig at anskaffe og flyve og kan bruges til at skole i. Bestyrelsen er enig 
om, at det vil være et godt sted at starte med en Falke C, og vi er positive overfor 
idéen. Børge kontakter sælgeren.   

Fælles flyflåde med KF  
KCZ har overvejet mulighederne for at udnytte flyflåden på EKKL bedre fx ved at 
dele fly med KF under samme selskab. MVP gør opmærksom på, at vi skal over-
veje hvad fordele og ulemper for klubberne hver især vil være ved sådan en 
sammenlægning af flyflåden. KCZ mener, at vi (PFG) bl.a. vil få mulighed for at 
flyve en flapsflyver (Janusen) og flyene vil evt. stå mindre på jorden på flyveda-
ge. AXM gør opmærksom på, at hvis dette skal være en realitet, kan det blive 
meget kompliceret i f.h.t. det administrative arbejde ved at lægge alle flyene ind 
under ét selskab/ApS el. lign. Det simpleste vil være at lade klubberne fortsat 
have hver deres fly, men evt. udvide aftalerne om lån af fly klubberne imellem. 
Klubberne skal dog have førsteret til egne fly. KCZ taler med KF om muligheder-
ne, og kommer der noget på tale, skal flyvecheferne involveres.    

Status på tyverisikring på Kaldred  
Udskydes til næste møde hvor Svenstrup bliver inviteret.   

Vognporte 
KCZ rapporterer, at der er blevet ryddet ved de gamle klubvognporte samt det 
lille olierum på EKKL. Alt er ryddet og kørt på genbrugsstationen. Godt arbejde, 
og tak til alle deltagerene i sommerlejren for det! Lars Sverre udarbejder nogle 
projektforslag og vil gerne være tovholder sammen med Kim. KH foreslår, at det 
bliver en vintervedligeholdelsesopgave for Kaldredsjakket. Lars undersøger mht. 
byggetilladelse. 

BL 7-15 – Udkast 2. juli 2012 (JTN)  
Udskydes til næste møde. 

Ad 4, Emner til beslutning  
IAB 
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Ad 5, Eventuelt 
Sommerlejr 
KCZ meddeler at der har været meget få piloter i sommerlejren i år. KCZ forslår 
evt. at rykke sommerlejren lidt frem, for at få den fri af Roskilde festival. AXM 
meddeler at det er vigtigt at det passer ind i DTU’s kalender. KCZ forslår, at vi 
holder et sommerlejr-/ekspeditionsmøde til efteråret, efter sæsonafslutning, for at 
høre om eller vække interessen for dette blandt medlemmer.  
  
Ad 6, Næste møde 
28. august 2012 kl. 18.30 hos Kristina 

 
Stor succes med GPS på wirefaldskærme 

Nyt GPS-GSM sporing af løsslupne faldskærme og forfang er testet på Kaldred 
med stor succes! 

Det har længe været et problem at løsslupne wirefaldskærme og forfang efter 
wirebrud og brudte sprængstykker under spilstarter går tabt i flyvepladsens om-
kringliggende natur og diverse marker, fordi vi efterfølgende ikke kan finde dem. 
Dette er meget omkostningsfuldt både økonomisk (ca. 4000 kr. pr. skærm + for-
fang), men også et stort tidsspild med manglende mulighed for spilstart. Nu har 
Hans Hemmingsen fra Kalundborg Flyveklub fundet en løsning med et GPS-
GSM sporingssystem, som i seneste flyveweekend blev testet. Og dette med 
STOR succes! 
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I hver af de to faldskærme er der syet en lomme på indersiden, som lukkes med 
kraftig velcro. I hver af de lommer lægges en batteridreven GPS svøbt i et tykt 
lag skummadras og en plastikpose. Når disse GPS’ere er tændt, sender de med 
jævne intervaller deres aktuelle koordinater, højde, hastighed og andre informati-
oner ned til en hjemmeside www.ifindu.dk, som kan tilgås fra alle PC’ere med et 
login. 

Dette nye system blev testet i søndags d. 16. September 2012, da sprængstyk-
ket på nordlig wire ved flyvedagens første spilstart sprang i ca. 300 m. højde. 
Vinden blæste kraftigt fra syd. Spilfører og radiomand kunne fra hver ende af 
banen se på, at faldskærm og forfang blæste et godt stykke ud nord for pladsen 
og endte i bondens efterhånden meget høje majsmark. Denne ville tage mange 
timer for et flyvehold at finde uden hjælpeudstyr, hvis den overhovedet ville blive 
fundet.  

Nu kom det nye GPS system os til gode. Felipe plottede koordinaterne, som 
”Faldskærm 1” havde sendt til hjemmesiden, ind på sin iPhone og drog sammen 
med Peter F. og Michael (KF) mod de store majs. Der gik ikke længe før de kom 
tilbage med faldskærmen, som var landet med ca. 7 meters usikkerhed indenfor 
koordinaterne. Felipe og Peter meddelte bagefter, at uden disse koordinater at 
gå efter, ville faldskærmen og forfanget sikkert ikke blive fundet i de 2,5 meter 
høje og meget tætstående majs før end at bonden vil få den viklet ind i hans me-
jetærsker. Så selvom systemet vel at mærke endnu kun er på prøve, var det nok 
systemets ilddåb her!  
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Fremover skal vi, som spilkørere, derfor vænne os til at tage GPS’erne fra opla-
deren om morgenen og montere det i skærmen, og omvendt om aftenen. En 
beskrivelse af hvordan systemet håndteres og hjemmesiden tilgås vil blive sendt 
ud pr. mail snarest. Men se at få hentet nogle app’s til jeres smartphones, som 
kan læse koordinater i decimalgrader ind i et kort :-) (Google maps kan bruges, 
men husk da at skrive "loc:" foran koordinaterne for ikke at blive navigeret til en 
nærliggende adresse i stedet for positionen) 

En stor tak til Hans for det flotte stykke arbejde han har lavet! 

Kristina Hansen 
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JULEFROKOST
Lørdag d. 15. december kl. 15 
holdes der julefrokost i PFG på 
værkstedet, bygn. 237 på DTU.

Festkomiteen sørger for traditionel-
le kolde anretninger og drikkevarer,  
men der er brug for et par frivillige, 
som vil medbringe fiskefilet, flæske-
steg, medister, salater, tærter eller lign. 

Tilmelding sker på wiki’en eller ved at 
sende en mail til Kristina (kh@pfg.dk). I 
bemærknings-feltet bedes i skrive hvis i 
kan medbringe noget mad som flæske-
steg, salater, frikadeller eller andet.
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Returadresse: PFG, bygning 237, DTU, 2800 Kgs. Lyngby 

Kalender 2012 –13 
Hvornår Hvad Hvor 

   

Oktober
Lørdag d. 27. okt. Væddemålsfest Kaldred 

November
Lørdag 3. nov.– søn. 4. nov. 
Lørdag 24. november 

Klargøring af værkstedet 
DSvU svæveflyvekonference 
(tilmeldingsfrist 5. nov.) 

Værkstedet 
Odense 

December
Onsdag 5. dec. 
Lørdag  15. dec.  

Gløgg og billedaften 
Julefrokost 

Værkstedet 
Værkstedet 

Januar
Torsdag 31. januar Sommerlejr/Frankrigsmøde Værkstedet 

Marts
Torsdag 14. marts 
Lørdag 23. marts 
Påske lørdag 30. marts 

Generalforsamling 
Sæsonstart 
PFG har 70 års fødselsdag 

DTU, bygn. 208 
Kaldred 

April
Fre. 26. april—Søn. 28. april SM 2013, 1. del Kaldred 
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