
Referat bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub torsdag den 4. april 2013. 
 
Tilstede: 

Jens Andersen 
Johnny Bigum 

 Per Horn 
 Per Johannessen 

Per Steen Jørgensen 
 
Afbud: 
 Henrik Brøndum Jeppesen 
 Steen Lindemann Larsen 
 
Dagsorden: 
 Konstituering af bestyrelsen. 
 Eventuelt. 
 
Konstituering af bestyrelsen: 
 Formand: Per Horn 
 Næstformand: Jens Andersen 

Kassere: Per Steen Jørgensen 
 Sekretær: Johnny Bigum 

Uddannelses ansvarlig: Steen Lindemann Larsen 
UL materiel ansvarlig: Steen Lindemann Larsen 

 UL formand: Per Horn 
  
Eventuelt. 

 Gennemgang af referat fra den 14. marts 2013. 
 

 Det skal undersøges om der findes et billigere alternativ til hosting af klubbens hjemmeside og regnskabs 
program. 

 

 Klubflyet er stadig ikke flyvedygtig men der arbejdes ihærdigt på sagen. 
 

 Det blev besluttet at depositum der er indbetalt til klubflyet skal tilbagebetales. 
Medlemmer der ønsker at ”flyve depositummet op” kan vælge at lade pengene stå i klubben og så flyve 
dem op til 500 kr. pr. tachotime. 
Medlemmer der har indbetalt depositum skal orientere kassere Per Steen Jørgensen om sin beslutning 
vedr. depositum. 

 

 Retningslinjer vedr. brug af klubflyet skal opdateres ang. depositum – ansvarlig Johnny Bigum 
 

 Det blev vedtaget at hæve taksterne for udlejning af klubflyet fra 500 til 600 kr. pr. tachotime. 
Der kan opnås en rabat på 100 kr. pr. tachotime hvis man betaler 5000 kr. forud - dvs. betaler man 5000 
kr. forud har man ret til at flyve 10 timer på klubflyet. 
Skoleflyvning forbliver uændret på 750 kr. pr. tachotime. 
 

 Bestyrelsen foreslår at Erling Klingenberg fortsætter med teori undervisning. 
  



 

 Det blev besluttet at teori instruktører har ret til diæter i forbindelse med teori undervisning – omfanget 
af diæter aftales med bestyrelsen.  
 

 Annonce vedr. åbent hus indrykkes i diverse medier – ansvarlig Jens Andersen 
 

 Landingskonkurrence onsdag den 15. maj 2013 kl. 18:30 – ansvarlig Per Horn. 
 

 Kontrol af deviationstabel på UL fly lørdag den 25. maj 2013 kl. 10:00 – ansvarlig Steen Lindemann Larsen 
 

 Sprogtest og brush-up afvikles i efteråret 2013. 
 


