
Referat af generalforsamling i Thisted Flyveklub fredag den 22. marts 2013. 
 
Dagsorden: 
 1. Valg af dirigent. 
 2. Formanden aflægger beretning. 
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. 
 5. Valg af revisor. 
 6. Fastsættelse af næste års kontingent. 
 7. Indkomne forslag. 
 8. Eventuelt. 
 
Valg af dirigent. 
 Erling Klingenberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.  
  
Formanden aflægger beretning. 
 Formanden Per Horn aflagde beretning (beretningen kan evt. indhentes hos Per Horn). 
 Beretningen blev godkendt. 
 
Aflæggelse af det reviderede regnskab. 
 Kasserer Palle Rosenkrantz gennemgik det reviderede regnskabet for året 2012. 

Det blev vedtaget, at klubflyet og terrasse fremover i regnskabet skal nedskrives til en værdi der menes at 
repræsentere handelsværdien. 

 Regnskabet blev godkendt. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. 
 Jens Andersen blev genvalgt til bestyrelsen. 
 Johnny Bigum blev genvalgt til bestyrelsen. 
 Per Steen Jørgensen blev valgt til bestyrelsen. 
 Henrik Brøndum Jeppesen blev valgt som suppleant. 
 
 Formanden Per Horn takkede den afgående næstformand Palle Rosenkrantz for en mangeårig stor indsats. 
 
Valg af revisor. 
 Erling Klingenberg blev genvalgt som revisor. 
 
Fastsættelse af næste års kontingent. 
 Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget: 
 Aktive medlemmer:  600 kr. 
 Passive medlemmer:  300 kr. 
 
Indkomne forslag. 
 Bestyrelsens forslag vedr. tilføjelse til § 4 blev enstemmigt vedtaget med følgende ordlyd: 
  

 § 4 stk. 7 - Bestyrelsen kan vælge en kassere udenfor bestyrelsen. 
 
 Egon Bjerres forslag vedr. ændring af § 13 stk. 3 blev enstemmigt forkastet. 
 
 Egon Bjerres og bestyrelsens forslag vedr. ændring af § 14 stk. 2 blev enstemmigt forkastet. 
  



Eventuelt. 
Steen Lindemann Larsen fortalte om et DULFU kursus han havde været på i Ringsted. 
Klubflyveren skal ud at flyve til åbent hus. 
Klubflyveren bør bruges i forbindelse med skoling og lign. 
Klubflyverens økonomi blev drøftet. 
Konvertering af indbetalt depositum vedr. klubflyveren til flyvetimer blev drøftet. 
Per Horn ny formand for DULFU. 
Mulighed for at få EKTS ændret til en selvbetjeningsplads blev drøftet. 
 

  


