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Siden sidst: 
Der er afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Limfjord Fredag d. 11. marts. 

De nye vedtægter er lagt på hjemmesiden. 

Konstituering af bestyrelsen: 
Per Horn og Erling Klingenberg er afgået som bestyrelsesmedlemmer. 

Johnny Bigum og Per Refsgaard er tilgået som bestyrelsesmedlemmer. 

Henrik Brøndum Jeppesen er afgået som bestyrelses suppleant. 

Erling Klingenberg er tilgået som bestyrelses suppleant. 

Bestyrelses konstituerer sig som følgende: 

Formand:  Daniel Hyldgaard 

Næstformand: Jens Andersen 

Kasserer:  Per Sten Jørgensen 

Sekretær:  Per Refsgaard 
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Medlem:  Johnny Bigum 

Medlem:  Bent Kristensen 

Herefter vælges følgende til andre funktioner: 

Webmaster:  Daniel Hyldgaard 

Facebook ansvarlig: Bent Kristensen 

UL formand:  Johnny Bigum 

UL uddannelsesansvarlig: Bent Kristensen 

PPL Uddannelsesansvarlig: Erling Klingenberg 

UL materielansvarlig: Johnny Bigum 

Forslag fra medlemmer: 
Uddannelse af PPL instruktør 

 Daniel Hyldgaard er i dialog med Freddy fra Learn To Fly, for at afklare omfanget af en FI(A) 

uddannelse. 

Flere ture – Behandles videre under punkt 7. 

Klubbens økonomi, likviditet og budget: 
Intet nyt siden generalforsamlingen. 

Status på klubflyver herunder service, vedligehold, flyvetimer, økonomi 

etc.: 
Intet nyt siden generalforsamlingen. 

Til- og afgang af medlemmer: 
Intet nyt siden generalforsamlingen. 

Aktiviteter: 

 Der findes en tovholder der vil arrangere 3-4 ture der kan ligge klar i skuffen til aftener med 

godt vejr – Jens Andersen. 

 Der laves en lukket gruppe på Facebook for medlemmer af Thisted Flyveklub – Bent 

Kristensen 

 Karin Tonagel er tovholder på åbent hus arrangementet 

 Bent Kristensen undersøges til næste bestyrelsesmøde hvilken dato der passer for at det 

ikke kulminerer med andre arrangementer. 
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 Lørdag d. 7. Maj kommer der en MC klub til rundflyvning og grill pølser. – Ivan Landbo 

 Der afholdes standerhejsning lørdag d. 7. Maj hvis det kan kombineres med MC klubbens 

besøg. – Daniel Hyldgaard taler med Ivan Landbo om dette. 

 Den 30. marts afholdes årets første onsdags klubaften 

Eventuelt: 

 Per Horn har mandat til at bruge klubbens 3 stemmer til DULFO repræsentantskabsmøde i 

Odense i den kommende weekend. 

 Der skal laves en PPL(A) prisliste. 

 Bestyrelsen skal i løbet af året afklare hvordan man vil honorere medlemmernes arbejde 

for klubben. 

 

 

 

 

- - - - - - O - - - - - - 

 

På vegne af Thisted Flyveklub vil bestyrelsen gerne benytte lejligheden til at takke den afgående 

formand - Per Horn - for mange års dedikeret og målrettet arbejde i bestyrelsen og for klubben. 

Per har gennem årene kæmpet utallige kampe på vegne af klubben og sporten som helhed. Per 

har stået i spidsen for klubben i last og brast og ikke mindst i hele det udviklingsforløb det har 

været at indkøbe og drive klubflyveren, samt brugt utallige timer på at vedligeholde og pleje den. 

Bestyrelsen håber på mange års fortsat godt samarbejde, samt muligheden for at trække på den 

enorme erfaring som Per har opbygget gennem årene, og ikke mindst det viden Per kan styrke 

klubben med i forholdt til sit store engagement i DULFO. 

Mvh. Besyrelsen 

- - - - - - O - - - - - - 

 


