
Referat af generalforsamling i Thisted Flyveklub fredag den 7. marts 2014. 
 
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. Bestyrelsen indstiller et medlem til at blive optaget som æresmedlem. 
 9. 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 indhentes hos Per Horn. 
 Beretningen blev godkendt. 
 
Aflæggelse af det reviderede regnskab. 
 Kasserer Per Steen Jørgensen gennemgik det reviderede regnskabet for året 2013. 
 Regnskabet kan indhentes hos Per Steen Jørgensen. 
 Den virkelige egenkapital er mindre end den der fremgår af regnskabet. 
 Nedskrivning af aktiver skal foretages i indeværende budget år. 
 2014 budget for klubflyveren blev fremlagt. 
 Klubflyverens 2014 budget kan indhentes hos Per Steen Jørgensen. 
 Der er gode forudsætninger for at klubflyveren vil give overskud i 2014. 

Regnskabet blev godkendt. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. 
 Per Horn blev genvalgt til bestyrelsen. 

Erling Klingenberg blev valgt til bestyrelsen.  
 Steen Lindemann Larsen blev genvalgt til bestyrelsen. 

Henrik Brøndum Jeppesen blev valgt som suppleant. 
 

Generalforsamling dispenserede enstemmigt for, at en bestyrelses medlem ikke skal være medlem af KDA.  
Det blev besluttet at fjerne kravet i vedtægterne til næste generalforsamling. 

 
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: 
 

Senest 1 måned efter afholdt generalforsamling, konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand, 
kasserer, sekretær, UL-formand, UL-uddannelsesansvarlig og UL-materielansvarlig. 
UL-formand, UL-uddannelsesansvarlig og UL-materielansvarlig skal være aktive medlemmer af DULFU og de skal 
vælges af og blandt klubbens UL-medlemmer. 
Kassereren, UL-formand, UL-uddannelsesansvarlig og UL-materielansvarlig kan vælges uden for bestyrelsen. 
Det ældst siddende medlem indkalder til dette møde. 

 
Bestyrelsen indstiller et medlem til at blive optaget som æresmedlem. 
 Bestyrelsens indstiller Erling Klingenberg til at blive optaget som æresmedlem. 

Generalforsamling vedtog enstemmigt at optage Erling Klingenberg som æresmedlem. 
 
Eventuelt. 
 Formanden Per Horn takkede afgående bestyrelsesmedlem Per Johannesen for en stor indsats i bestyrelsen. 
 Formanden Per Horn takkede Steen Lindemann Larsen for lån at teori lokaler. 
 Steen Lindemann Larsen takkede Erling Klingenberg for et godt radio brush-up kursus. 
 


