Referat fra bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub
Afholdt den 25. juni 2015 i Thisted Flyveklubs lokaler
Tilstede:
Per Horn
Per Steen Jørgensen
Erling Klingenberg
Daniel Hyldgaard

Afbud:
Jens Andersen
Bent Kristensen
Henrik Brøndum Jeppesen

Dagsorden:
1. Leje af en del af terminalbygningen i Thisted Lufthavn til brug for vores PPL
instruktør og elever.
2. Kontingent for midlertidige elever

Leje af en del af terminalbygningen:
Mødet starter med en rundvisning i lokalerne som klubben har mulighed for at leje i
terminalbygningen, samt en gennemgang af lejemålets ønskede anvendelse til PPL instruktør
(Michael Paulsen) samt elever, til overnatning.
Efter rundvisningen informerer Erling Klingenberg om at lejemålet er tilbudt til klubben for
750kr.+moms pr. mdr. inkl. lys og varme som betales månedlig forud uden depositum.
Efter næsten 2 timers gennemgang af fordele og ulemper omkring lejemålet og dets
anvendelsesmuligheder beslutter bestyrelsen at der ikke er tilstrækkelig grundlag for at gå ind i
lejemålet på nuværende tidspunkt. Beslutningen er grundlæggende baseret på det faktum at der
er tale om et teoretisk behov for overnatning til elever, og der til dato ikke er demonstreret et
reelt behov. Skulle behovet opstå er bestyrelsen villig til at tage punktet op igen, men
understreger at der på anmodning herom, allerede på nuværende tidspunkt er givet tilladelse til
midlertidig opsætning af en campingvogn øst for klubhuset og at der også er mulighed for
overnatning på Erling Klingenbergs B&B i Sjørring.

Kontingent for midlertidige elever
Der indføres 2 nye typer medlemsskaber i klubben.
Den ene er gæstemedlemmer som er alle de gæster der kommer i klubben og på en eller anden
måde deltager i spisning eller andre typer aktiviteter. Dette medlemskab er blot en formalisering
af det gæsteforholde personen i forvejen har til klubben så der ikke opstår problemer mht.
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forsikring, fødevare myndigheder eller SKAT. Denne type medlemskab giver ikke ret til at flyve
eller skoleflyve i klubben.
Det andet medlemskab er et 6 måneders medlemskab som ikke automatisk fornyes. Det er en
betingelse at man i forvejen er DMU el. DULFU og KDA medlem via en anden klub. Denne type
medlemskab kan bruges af piloter og elever som kommer til klubben og ønsker at deltage i
flyvning/skoleflyvning.
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