Referat af bestyrelsesmøde den 14. april 2016 kl. 19.00 i Klubhuset.
Til stede:
Daniel Hyldgaard (DH)
Jens Andersen ( JA)
Per Steen Jørgensen (PJ)
Bent Kristensen (BK)
Per L. Refsgaard (PR)
Erling Klingenberg (EK)– suppleant
Afbud:
Johnny Bigum
Dagsorden:
1. Siden sidst – opfølgning på opgaver.
2. Klubbens økonomi, likviditet og budget
3. Status på klubflyver herunder service, vedligehold, flyvetimer, økonomi etc.
4. Hvordan skal bestyrelsen behandle indkommende forslag for fremtiden?
5. Status fra hver områdeansvarlig (f.eks. UL udd, PPL udd).
6. Til- og afgang af medlemmer
7. Aktiviteter
1.Forslag til klubaftener
2.Forslag til udflugter
8. Eventuelt
Referat:
Ad 1 - Siden sidst – opfølgning på opgaver.
Der er sket motorhavari på Klubflyveren mandag den 11. ds. – se ad 3.
Ad 2 - Klubbens økonomi, likviditet og budget
Ser godt ud: Kassekreditten er i løbet af det sidste år reduceret med ca. 100.000 kr. og
er nu på 37.000 kr. - Ingen medlemmer er i restance.
Ad 3 - Status på klubflyver herunder service, vedligehold, flyvetimer, økonomi etc.
1. Under start ifm. Skoleflyvning skete der motorstop. Det lykkedes at lande i god behold.
Motoren skal nu til nærmere u.s. og rep. – Det ser ud til at svinghjulet har revet sig løs
samt at tændspolen herved også er blevet ødelagt. – Motoren er ny og DH har kontakt med
fabrikken i Australien, som har bekræftet, at der er garanti på motoren. – I samarbejde
med Ivan Landbo fremsender DH nu nærmere beskrivelse af skaden til Fabrikken, så det
kan blive klarlagt, om rep. kan dækkes af garantien.

2. Af hensyn til udløb af PPL-teori skal en UL-elev være ”færdigfløjet” inden 30. juni d.å.
Steen Lindeman har givet tilsagn om at udlåne Allegroen til at færdiggøre skoleflyvningen.
Aftalt at BK tager kontakt til de involverede mhp. på endelig afklaring for udlån.

Ad 4. Hvordan skal bestyrelsen behandle indkommende forslag for fremtiden?
Blev drøftet. Som udgangspunkt skal Bestyrelsen fungere som beslutningstager og
ikke som arb.gr. – Besluttet at der, alt afhængig af forslagenes karakter, nedsættes arb.gr.
med en projektansvarlig.
Ad 5. Status fra hver områdeansvarlig (f.eks. UL udd, PPL- udd).
1. PPL- instruktør.: På generalforsamlingen den 11. marts d.å. blev der spurgt på muligheden for
at få en PPL-instruktør til Klubben. – EK har nu undersøgt det og kunne oplyse, at det vil koste
ca. 80.000 kr. at uddanne en pilot hertil. – Tilbage står nu spørgsmålet om behov og
finansiering. - Aftalt at DH taler med Esben Holm om interessen for at arbejde videre på
dette, da det var ham, der havde rejst spørgsmålet.
2. UL-instruktør: Per Horn har trukket sig som instruktør. -På sigt vil vi mangle instruktører.
Aftalt at BK u.s. medical krav samt øvrige krav til instruktøruddannelsen.
Ad 6. Til- og afgang af medlemmer
Uændret. Vi er ca. 50 medlemmer
Ad 7. Aktiviteter
A: 1. Lørdag den 7. maj får vi besøg af en MC klub til rundflyvning og grill pølser.
De første forventes at ankomme ca. kl. 10.00.
Ivan Landbo er kontaktperson og tovholder.
EK står for grillen, øl og vand.
2. Aftalt at der samme dag kl. 10.00 bliver standerhejsning.
Kl. 9.30 til 10.00 er der rundstykker og kaffe for klubbens medlemmer.(EK)

3. Klubaftener. a. I lighed med tidligere år arrangeres der en aften, hvor EK genopfrisker
Metar, Taf, Notam og landingsrunder. (EK)
b. Muligheden for at aflægge besøg i Kontroltårnet, Ålborg undersøges (JA)
B:

Forslag til udflugter. JA er i dialog med Poul Pedersen herom.

Ad 9 Eventuelt
1.Nyhedsbreve: DH udsender nyhedsbreve om de foretående aktiviteter. Ifm hermed gøres der
også opmærksom på den nyoprettede Facebookgruppe for Thisted Flyveklub.
3. Den nuværende folder, ”Vil du være pilot ?” skal revideres. BK og PR udarbejder oplæg.

4. Thisted Lufthavn er nu åben alle ugens dage i dagtimerne. Ifm. hermed u.s. DH muligheden
for at få etableret et tankanlæg med betalingskort.
5. Næste møde aftalt til den 19. maj.
PR (ref.)

