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

 

Afbud: 
Henrik Brøndum Jeppesen 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst… 
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b. Højnelse af holdningen og uddannelsen af nye piloter. PH. 

c. Højnelse af holdningen og kravet for gennemførelse af PFT og instruktør PFT. PH. 

d. Anvendelse af skiftende kontrollanter til den praktiske prøve. PH. 

e. Den uddannelsesansvarliges opgaver og pligter. PH. 

3. Klubbens økonomi, likviditet og budget 

4. Status på klubflyver herunder service, vedligehold, flyvetimer, økonomi etc. 

5. Til- og afgang af medlemmer 

6. Forberedelse af sommerens aktiviteter – åbent hus. 

7. Tid og sted for kommende Generalforsamling. Bliver den 11.03.2016 på Hotel Limfjorden. 

8. Valg/genvalg/afgang fra bestyrelsen. 

9. Eventuelt. 

Siden sidst: 
Den nye motor i klubflyveren OY-9258 har fået sit første 50 timers eftersyn og tændrørene ser 

rigtig pæne ud. 

Derudover har der været afholdt både julefrokost og æbleskivespisning i slutningen af 2015. Vi har 

i år fået 3 nye piloter: Steffan Kirk, Fadi Mohamed Fadil Kassem og Per Refsgaard. 

Forslag fra medlemmer: 

Vedtægtsændringer: 
I § 4. Stk. 1. Skal de sidste to linjer fjernes som det blev vedtaget på generalforsamlingen sidste år. 
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§10 Stk. 1. foreslås ændret på næste generalforsamling til: Ved et medlems eget ønske herom 

fremsat overfor formanden eller kasseren. 

§13 Stk. 1. foreslås tilføjelser til næste generalforsamling: d: 6 måneders medlemskab, e: 

Gæstemedlemsskab. 

Højnelse af holdningen og uddannelsen af nye piloter: 
Alle elever skal gennemgå en grundig undervisning og indlæring i staal jf. DULFU,s regler. 

Det skal tilstræbes at der minimum er to instruktører der er enig om at indstille eleverne til prøve. 

Højnelse af holdningen og kravet for gennemførelse af PFT og instruktør 

PFT: 
PFT udføres jf. bestemmelser i Håndbogen for UL flyvning. 

Anvendelse af skiftende kontrollanter til den praktiske prøve: 
Det anbefales fra bestyrelsens at der anvendes skiftende kontrollanter, men at det selvfølgelig er 

kontrollanternes rådighedstid der er afgørende.  

Den uddannelsesansvarliges opgaver og pligter: 
Den uddannelsesansvarlige har ansvar overfor klubben og DULFU for, at uddannelsen med videre 

foregår efter gældende regler. 

Klubbens økonomi, likviditet og budget: 
Klubben har en økonomisk fornuftig situation. 

Årsresultatet for 2015 var = 43.632Kr. (efter betaling af ny motor til 58.000Kr.) 

Dagsdato - Gæld i banken: 63.162Kr. 

Til- og afgang af medlemmer: 

 Michael Pauelsen er ophørt som medlem 

 Stefan Christiansen er ophørt som medlem 

 Troels Munk er ophørt som medlem 

Forberedelse af sommerens aktiviteter – åbent hus: 
Karin Tonagel er tovholder på åbent hus arrangementet 
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Status på klubflyver herunder service, vedligehold, flyvetimer, økonomi 

etc.: 
Der har været 50 timers eftersyn og fremadrettet bliver flyveren serviceret for hver 50 timer jf. 

flyverens manual. 

Tid og sted for kommende Generalforsamling: 
Den 11.03.2016 på Hotel Limfjorden kl. 18:00 

Bestyrelsen mødes til formøde kl. 17:00 

Der er spisning kl. 20 for dem der tilmelder sig. Spisningen er for egen regning. 

Valg/genvalg/afgang fra bestyrelsen: 
På valg: 

 Per Horn – Modtager genvalg 

 Bent Kristensen – Modtager genvalg 

 Erling Klingenberg vil gerne afgive sin bestyrelses post til fordel for suppleantrollen 

Suppleant: 

 Henrik Brøndum Jeppesen – Modtager ikke genvalg 

Eventuelt: 
Per Horn tilmelder motorgarantien d. 19-02-2016 

 


