
 

 

Referat af generalforsamling i Thisted Flyveklub fredag den 20. marts 2015. 
 
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 indhentes hos Per Horn. 
 Beretningen blev godkendt. 
 
Aflæggelse af det reviderede regnskab. 
 Kasserer Per Steen Jørgensen gennemgik det reviderede regnskabet for året 2014. 
 Regnskabet kan indhentes hos Per Steen Jørgensen. 
 Sponsor indtægter er usædvanlig høj i år fordi flere medlemmer har sponsoreret klubben. 
 Klubflyet har fløjet cirka 71 timer fra september 2014 til og med december 2014. 

Klubflyet udviser et underskud på 7651 kr. 
 Der er i året 2014 fortaget afskrivning på klubflyet og klubhuset for i alt 30.558 kr. 

Årets samlede resultat er et underskud på 4467 kr. 
 Regnskabet blev godkendt. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. 
 Jens Andersen blev genvalgt til bestyrelsen. 
 Per Steen Jørgensen blev genvalgt til bestyrelsen. 

Daniel Hyldgaard blev valgt til bestyrelsen.  
 Bent Penderup Kristensen blev valgt til bestyrelsen. 

Henrik Brøndum Jeppesen blev valgt som suppleant. 
 
Valg af revisor. 
 Erling Klingenberg blev genvalgt som revisor. 
 
Fastsættelse af næste års kontingent. 
 Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget: 
 Aktive medlemmer:  800 kr. 
 Passive medlemmer:  400 kr. 
 
  



 

 

Indkomne forslag.   
 Bestyrelsen foreslår at følgende fjernes i vedtægterne § 4. Stk. 1.  

Senest 1 måned efter valg skal alle bestyrelsesmedlemmer være medlem af KDA, enten gennem klubben eller 
som personligt medlem.  

 
Forslaget blev godkendt. 

 

 Bestyrelsen foreslår godkendelse af brugsaftale og lejekontrakt for OY-CEE.  
 Drøftelse af brugsaftale og lejekontrakt for OY-CEE. 

Det blev vedtaget, at Archer gruppen og bestyrelsen snarest bliver enige om en brugsaftale og lejekontrakt for OY-
CEE, herefter indkalder bestyrelsen til ekstra ordinær generalforsamling for godkendelse af disse. 

   
Eventuelt. 
 Drøftelse vedr. selvrisiko på OY-9258 og OY-CEE. 
 
 
 
 


