
Referat bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub onsdag den 4. maj 2011
Tilstede: Palle, Per, Jens, Claus, Poul, Egon og Johnny
Afbud: Daniel

Per fortalte om en hyggelig tur til NULF sidste weekend - i alt 5 fly var med fra Thisted Flyveklub.
Nyt klubskilt / propel opsættes inden åbent hus - Per laver en aftale med Thomas og Daniel herom.
Palle og Egon revidere folder omkring Thisted Flyveklub så den er ajour inden åbent hus. 
Hanstholm Fiskemel fabrik har sponseret til Thisted Flyveklub - Palle ligger grafik på hjemmeside.

Køb af klub fly (RANS 6 - 2 takt motor):
Der er betalt depositum til sælger af fly.
Der har været problemer med MTOW der kun var på 335 kg., det ser nu ud til, at vi kommer op 
på de ønskede 450 kg. 
Der er indhentet forsikrings tilbud fra Sirius og QBE.
QBE valgt som forsikringsselskab til nyt klub fly pga. væsentlig mindre pris.
Vi venter på vejning af fly og flyvetilladelse.

Åbent hus søndag den 8. maj 2011:
Der er sat annoncer i den lokale presse - Sparekassen Thy er sponsor for annoncer.
Per orienterer Bo omkring planer for søndag.
Palle er radio mand.
Gratis landing og start på dagen.
Modelfly skal ikke i luften samtidig med alm. fly.
Palle sørger for alm. grill pølser og evt. djævle pølser.
Claus har ansvaret for indkøb af mad, drikkelse og grillkul.
Party telte opsættes lørdag af Jens og Poul.
Per har kontakten med faldskærmklubben ved opvisning.
Claus har kontakten med modelflyveklubben vedr. opvisning.
Skilte opsættes ved hovedvej søndag morgen.
Flag opsættes langs Lufthavnsvej søndag morgen.
Egon arrangerer journalist til på søndag.
Egon tager kontakt til Radio/Midt vest vedr. radiospot.
Rundflyvning koster 150 kr. for cirka 15 min.
Jens laver prisskilte vedr. salg af pølser, sodavand m.m.
Medlemmer tager klub T-shirt på hvis vejret tillader det.
Hanstholm Fiskemel fabrik sponserer rundstykker.


