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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 11 / 2019
Aika

11.11.2019, klo 17:30

Paikka

Harkkoraudantie 10, Helsinki

Läsnä

Heilala Hannu, siht.
Petäys Henri
Petäys Petri, puh.joht.
Pohjola Kari
Sukanen Pekka

Lisäksi
Poissa

Pohjonen Ahti

Jakelu

Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Puheenjohtaja Petri Petäys avasi hallituksen kokouksen kello 17:45.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2 Esityslista
Hyväksyttiin ennakkoon jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3 Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
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4 Talous
Yhdistyksen maksuvalmius on vakaa ja tehtyjen suunnitelmien
mukainen.
4.1 Taloustilanne
Yhdistyksen maksuvalmius on vakaa ja tehtyjen suunnitelmien
mukainen.
4.2 Jäsenet
Maksetut jäsenmaksut, 4.901 kpl
4.3 Museoviraston avustukset
LH:n peruskorjauksen osalta avustushakemus on lähetetty Museoviraston
käsittelyyn 08.11.
5 Tekniikka
Vasemman moottorin peruskorjaus on edennyt niin, että
sylinterit on asennettu.
Kunnostus etenee suunnitellusti, mutta keskeytetään, kun
takuukorjaukseen lähetetty RH saapuu korjaamolle.
5.1 Oikea moottori/ takuukorjaus
Syyskuun alussa vikaantunut oikeanpuoleinen moottori on tullattavana
LA:ssa ja saapunee Vintage Radialsin korjaamolle tällä viikolla.
5.2 Hankinnat
Pakarinen on saanut tarjouksen istuinten korjaamisesta SNT-groupilta (ent.
Tammersuoja Oy). Hinta n. 6.000,00 € + ALV. Tarjous sisältää täydellisen
istuinten verhoilun. Päätettiin tilata korjaus 16 penkille tarjouksen mukaan.
Kangasvaihtoehdoista tuli valituksi mm. Finnairin A320 verhoilussa käytetyt
kankaat.
Ikkunaverhojen ompelutarjous oli jäänyt tarjouksesta ja tulee myöhemmin.
Lentäjien istuinten 3-pistevöiden asennuksesta tehdään kysely
sisaryhdistyksille (H Petäys).
Varaosat jarrujen, laskutelineiden ja ikkunoiden tiivisteiden kunnostukseen
ovat saapuneet Vaasaan ja työt on aloitettu. Tarvitaan vielä 2 jarrurumpua.
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Tilatut moottorin apulaitteet ovat saapuneet maahan ja saadaan Vaasaan
korjaamolle tällä viikolla.
Päätettiin tilata korjaamolle kaksi työkalusarjaa, vaunu ja erillinen sarja.
Hinta yhteensä n. 5.000,00 €. (J Pakarinen)
6 Lennot
Tulevan kauden lentojen suunnittelupalaveri pidetään viime
vuosien tapaan heti ensi vuoden alkupuolella, helmimaaliskuussa.
7 Tähtimoottori
Tähtimoottori 2/2019 on muutamaa mainosta ja tarkennusta vaille valmis.
Lehti tulee jakoon joulukuussa, mahdollisuuksien mukaan jo jouluksi, mikäli
Postin lakko ei aiheuta viivästystä.
8 Muut esille tulevat asiat
8.1 Nummela / FutureSky:n ehdotus hallipaikasta
FutureSkylle on toimitettu luettelo yhdistyksen korjaamon vaatimuksista
mahdollista hallipaikkaa varten.
8.2 Helsinki-Vantaa
DC-yhdistyksen edustajien tutustuminen Helsinki-Vantaan lentoaseman
Kolmosen seisontapaikan järjestelyihin lentoaseman alueella on siirtynyt n.
viikolla.
8.3 Airveteran
Neuvottelut DC-yhdistyksen kanssa Kolmosen vuokrahinnan
tarkistustarpeesta aloitetaan lähiaikoina Airveteran Oy:n toimiessa
kokoonkutsujana.
8.4 Hallituksen vastuuvakuutus
Pohjola Vakuutus Oy:n tarjous DC-yhdistyksen hallituksen
vastuuvakuutukseksi on tilattu.
9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
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10 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla 09.12.2019
kello 17:30 alkaen.

11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:00.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Hannu Heilala,
sihteeri

