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Tilstede: 
Per Horn 
Per Steen Jørgensen 
Erling Klingenberg 
Daniel Hyldgaard 
Bent Kristensen 

Afbud: 
Jens Andersen 
Henrik Brøndum Jeppesen 

 

Dagsorden: 

1. Skoleflyvning i OY-CEE. 

2. Tilrettelæggelse af Åbent Hus i Thisted Flyveklub i august 2015 

Formanden byder velkommen. 

Skoleflyvning i OY-CEE: 

Der er p.t. to elever i gang som skoler på OY-CEE. Begge elever forventes afsluttet i løbet af 

sommeren og Erling har tilbudt begge elever ekstra teoriundervisning før eksamen hvis de ønsker 

det. 

Tilrettelæggelse af Åbent Hus i Thisted Flyveklub i d. 9 august 2015 

 Åben for gæster, fra 11:00-16:00 

 Medlemmer mødes til rundstykker kl. 10:00 

Jens Andersen står for at levere grillen og tænde op i den. 

Jette Horn og Erling Klingenberg passer grillen. 

Daniel Hyldgaard laver en plan for hvilke flyver der holder klar på pladsen, hvilke flyvere der bliver 

brugt til rundflyvning og hvem der er pilot på flyverne (træningsbarometeret). Der laves også 

aftaler med nogen der tager imod gæsterne (helst piloter). Der afregnes til PPL flyvere 150kr. pr. 

fløjen tur og til UL flyvere 50kr. pr. fløjen tur. 

Erling Klingenberg låner nøglen til lufthavnen af Bo og spørger om lov til at bruge det gl. cafeteria 

og gratis landing til vores gæster samt køber pølser, pølsebrød, brød, kaffe, sodavand, øl og 

rundstykker. 

Daniel Hyldgaard laver et nyhedsbrev med opfordring til fremmøde til åbent hus. 
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Per Sten Jørgensen sender en medlemsliste med telefonnummer til Daniel Hyldgaard, samt taler 

med banken om at få sponseret annoncen og et medlemskab af radio Limfjord. 

Bent Kristensen tager fat i Radio Limfjord og få lavet et medlemskab. 

Jens Andersen indrykker annoncen i avisen og DMU/DULFU 

Jette Horn og Ulla Jensen bager en kage. 


