
Referat bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub torsdag den 9. januar 2014. 
 
Tilstede: 

Jens Andersen 
Johnny Bigum 
Per Horn 

 Per Johannessen 
Per Steen Jørgensen 

 Steen Lindemann Larsen 
 
Afbud: 

Henrik Brøndum Jeppesen 
 
Dagsorden: 

1. Dato og indkaldelse til generalforsamling. 
2. Valg og genvalg til bestyrelsen. 
3. Forslag til generalforsamling og vedtægtsændring. 
4. Fastsættelse af arbejdsgrundlag for materiel- og uddannelsesansvarlig. 
5. Status for klubflyet og tilrettelæggelse af den praktiske undervisning i 2014.  
6. Eventuelt.  

 
Dato og indkaldelse til generalforsamling. 
Afholdes på Hotel Limfjorden i Thisted fredag den 7. marts 2014 kl. 18:00. 
Spisning kl. 20:00. 
Bestyrelsen samles kl 17:00. 
Per Horn booker Hotel Limfjorden. 
Johnny Bigum sender reminder ud til medlemmer vedr. forslag til generalforsamling.  
Johnny Bigum udsender indkaldelse til generalforsamling. 
 
Valg og genvalg til bestyrelsen. 
Per Horn modtager genvalg. 
Per Johannesen ønsker ikke genvalg. 
Steen Lindemann Larsen modtager genvalg. 
 
Forslag til generalforsamling og vedtægtsændring. 
Bestyrelsens vil på generalforsamlingen foreslå en vedtægtsændring af § 4, stk. 7. 
 
Fastsættelse af arbejdsgrundlag for materiel- og uddannelsesansvarlig. 
Retningslinjer for brug af Thisted Flyveklubs OY-9258 blev gennemgået vedr. vedligehold af klubflyet. 
Steen Lindemann Larsen ajourfører klubflyverens dokumenter med kontakt information til UL-materielansvarlig. 
Johnny Bigum ligger Retningslinjer for brug af Thisted Flyveklubs OY-9258 i klubflyet. 
 
Status for klubflyet og tilrettelæggelse af den praktiske undervisning i 2014.  
Klubflyets starter er til undersøgelse for evt. fejl. 
Elever og UL Instruktører afholder møde vedr. praktisk skoling – mødet afholdes inden kommende generalforsamlingen. 
Per Horn kalder ind til dette møde. 
 
 
 



Eventuelt.  
UL kvalitetssikring blev udført i december 2013 med flot resultat.  
Per Horn har opsat en alarmeringsplan i klubhuset. 
Johnny Bigum kontakter Erling Klingenberg vedr. afvikling radio brush-up og sprogtest. 
Bestyrelsen vil på kommende generalforsamling indstille et medlem til, at blive optaget som æresmedlem. 
Gennemgang af regnskab for 2013. 
Per Steen Jørgensen udarbejder 2014 budget for klubflyveren – budgettet aflægges på den kommende generalforsamling. 
 
Hyggelig og godt bestyrelsesmøde – som en ekstra bonus havde Jette Horn bagt boller til os  


