
 

 

Referat bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub onsdag den 26. marts 2014. 
 
Tilstede: 

Erling Klingenberg 
Jens Andersen 
Johnny Bigum 
Per Horn 
Per Steen Jørgensen 

 Steen Lindemann Larsen 
 
Afbud: 

Henrik Brøndum Jeppesen 
 
Dagsorden: 

1. Valg af bestyrelsesposter. 
2. Åbent hus og standerhejsning. 
3. Aktiviteter i løbet af foråret og sommeren. 
4. Rådighed over en del af terminalbygningen for fremtidige aktiviteter. 
5. Status på klubflyver herunder service, vedligehold, flyvetimer og økonomi. 
6. Fast agenda på bestyrelsesmøder. 
7. Nedskrivning af klubbens aktiver. 
8. Afvikling af indbetalt depositum vedr. klubflyver. 
9. Klubbens økonomi, likviditet og budget. 
10. Til- og afgang af medlemmer. 
11. Diæter 
12. Tid og sted for kommende bestyrelsesmøde 
13. Eventuelt. 

 
 
Valg af bestyrelsesposter. 
Formand: Per Horn 
Næstformand: Jens Andersen 
Kassere: Per Steen Jørgensen 
Sekretær: Johnny Bigum 
UL formand: Steen Lindemann Larsen 
UL uddannelsesansvarlig: Steen Lindemann Larsen 
UL materielansvarlig: Steen Lindemann Larsen 
 
Standerhejsning. 
Afholdes lørdag den 26. april 2014 kl. 11:00 på EKTS. 
Jens Andersen er tovholder og indkøber rundstykker og kaffe m.v. 
 
Åbent hus. 
Afholdes lørdag den 23. august 2014 kl. 10:00 på EKTS 
Erling Klingenberg er tovholder. 
 
Aktiviteter i løbet af foråret og sommeren. 
Forberedelse til DMU tur den 14. maj kl. 19:00 i klubhuset. 
Per Horn er tovholder. 
 



 

 

PFT brush-up. 
Afholdes i forlængelse af standerhejsning lørdag den 26. april 2014. 
Per Steen Jørgensen er tovholder. 
 
Landingskonkurrence. 
Afholdes onsdag den 18. juni 2014 – konkurrencen starter kl. 19:00. 
Jens Andersen er tovholder. 
 
Rådighed over en del af terminalbygningen for fremtidige aktiviteter. 
Erling Klingenberg udfærdiger en ansøgning til kommunen. 
 
Status på klubflyver. 
Karburator er justeret. 
Bagerste højre cylindre soder tændrør til. 
Oliering evt. defekt på bagerste højre cylindre. 
Per Horn tager kontakt til en mekaniker. 
Per Steen Jørgensen og Steen Lindemann Larsen skifter dæk og bremseklodser på klubflyver. 
Flyet er stadig groundet. 
 
Fast agenda på bestyrelsesmøder. 
Det blev aftalt at der fremadrettet benyttes en fast agenda på bestyrelses møder der minimum indeholder følgende 
punkter: 

1. Siden sidst 
2. Forslag fra medlemmer 
3. Klubbens økonomi, likviditet og budget 
4. Status på klubflyver herunder service, vedligehold, flyvetimer, økonomi etc. 
5. Evt. til- og afgang af medlemmer 
6. Aktiviteter indtil næste bestyrelsesmøde 
7. Tid og sted for kommende bestyrelsesmøde 
8. Eventuelt 

 
Nedskrivning af klubbens aktiver: 
Det blev besluttet, at nedskrive klubflyet til 150.000 kr. og terrassen nedskrives til 0 kr. 
Klubhus inkl. terrasse oprettes som aktiv pålydende 25.000 kr. 
 
Afvikling af indbetalt depositum vedr. klubflyver. 
Det blev aftalt, at depositum skal afvikles i indeværende budget år - Per Steen Jørgensen tager de nødvendige tiltag hertil. 
 
Klubbens økonomi, likviditet og budget. 
Cirka 13.865 kr. skyldig fra medlemmer - Per Steen Jørgensen tager kontakt til aktuelle medlemmer. 
 
Til- og afgang af medlemmer. 
Et medlem har valgt at melde sig ud af klubben. 
 
  



 

 

Diæter. 
Af hensyn til klubbens økonomi blev der fremsat et forslag om, at afskaffe diæter (150 kr. pr. flyve time) til UL instruktører i 
en periode. Der var flertal for at beholde diæter.  
 
Diæter til UL instruktør timer der har været afviklet i år 2013, blev efter en heftig debat givet til klubben som sponsorat.  
 
Ligeledes blev holdningen til at afskaffe diæter (100 kr. pr. lektion) til teori instruktør i en periode også drøftet – der var en 
positiv stemning herfor - men skal UL instruktører have diæter så skal teori instruktører også. 
 
Alle andre medlemmer der udfører arbejde i klubbens interesse modtager ikke diæter. 
 
Erling Klingenberg valgte at sponsorer hans diæter, som han skulle have haft i forbindelse med afvikling af radio brush-up. 
  
Tid og sted for kommende bestyrelsesmøde. 
Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag den 26. april 2014 kl. 9:00 
 
Evt. 
- 


