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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 9 / 2020
Aika

26.10.2020, klo 17:30

Paikka

Harkkoraudantie 10, Helsinki

Läsnä

Petäys Henri
Petäys Petri, puh.- joht.
Pohjola Kari
Pohjonen Ahti, siht.
Sukanen Pekka

Lisäksi
Poissa

Heilala Hannu (mobiiliyhteydellä kohdassa 8.1)

Jakelu

Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen kello 17:44.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2 Esityslista
Hyväksyttiin ennakkoon jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3 Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4 Talous
Yhdistyksen maksuvalmius on vakaa ja tehtyjen suunnitelmien
mukainen.
Edellisessä hallituksen kokouksessa käsitellyt, eri tilien käyttötarkoitusta
vastaavat kuluerien korjaussiirrot moottorirahasto- ja käyttelytilien välillä on
tehty. Muutoksilla ei ollut vaikutusta yhdistyksen tilien yhteenlaskettuun
tiliasemaan.
Jäseniä 23.10.

138k6 €

5.554 jäsentä
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5 Tekniikka
Tuuusulan varastosta on noudettu Vaasaan 2 moottoripukkia moottorien
vaihdon yhteydessä irrotettavien pukkien tilalle.
5.1 Museoviraston avustus 2021
Avustuksen hakuaikaa on 11.11. asti. (laatija Petäys P.).
Hakemukseen sisältyviä kulueriä ovat ainakin:
-

jarrurummut x 2
päätelineen renkaat
potkurien syöpymätarkastus

6 Lennot
Lentokautta 2021 koskeva lentojemme suunnittelupalaveri järjestetään
yhdistyksen toimistolla 11.01. kello 17:30 alkaen (Petäys P.).
Lento- ohjelman runko on jo perustettu. Sinne on joitakin tapahtumia jo
kirjattu, mm. Kiikalan lentonäytös kauden alkupuolella.
Keskusteltiin jo kuluneen lentokauden alkupuolelle ajoitetusta
museolentokoneiden kokoontumistapahtumasta, joka ensi kesänä voisi
tukeutua Nummelaan yhdistyksemme toimiessa tapahtuman organisoijana.
Asiaan palataan tulevissa hallituksen kokouksissa.
7 Tähtimoottori
Lehti ilmestyy suunnitellusti joulukuussa.
Painoksen koko on 4.200 - 4.300 numeroa.
8 Muut esille tulevat asiat
8.1 Nummela (Heilalan raportti mobiiliyhteydellä)
Nummelan kentän maalaukset on saatu tehdyiksi. Seuraavana
hankintalistalla on merkittävä kiitotien valaistusinvestointi (yli 60.000,-).
Vihdin kunnalta on toivottu osallistumista maisemointi- ja näköesteiden
poistamishankkeeseen. Uusittava ympäristölupahakemus on työn alla.
DC- yhdistyksen tarkoituksenmukainen osallistuminen lentokenttäyhteisön
hallitustyöskentelyyn ei vastaa käytännön kokemukseen perustuvia
perusteltuja odotuksia. Syynä siihen on se, että muun muassa tehtyjen
hankinta- ja kilpailutuspäätösten ajantasainen dokumentointi ja tiedoksisaanti
näyttävät huomattavalta osin puutteellisilta.
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8.2 Helsinki-Vantaa
Tapaamisten yhteydessä Finavian edustajien kanssa sovittu
yhteistyö- ja esittelylento toteutettiin 01.10.
Lennolle osallistui myös ryhmä ANS Finlandin lennonjohtajia.
Tapahtuma vastasi hyvin sille asettuja vaatimuksia ja sai vierailtamme
erinomaista palautetta.
8.3 Airveteran Oy
N/A
9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
10 Seuraava kokous
Seuraavat hallituksen kokoukset pidetään yhdistyksen toimistolla
Harkkoraudantie 10:ssä 16.11. ja 14.12., kello 17:30 alkaen.

11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:55.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

