Referat af bestyrelsesmøde den 19. maj 2016 kl. 19.00 i Klubhuset.
Til stede:
Daniel Hyldgaard (DH)
Johnny Bigum (JB)
Per Steen Jørgensen (PSJ)
Bent Kristensen (BK)
Per L. Refsgaard (PR)
Erling Klingenberg (EK)– suppleant
Afbud:
Jens Andersen
Dagsorden:
1. Siden sidst – opfølgning på opgaver.
2. Klubbens økonomi, likviditet og budget
3. Status på klubflyver herunder service, vedligehold, flyvetimer, økonomi etc.
4. Status fra hver områdeansvarlig (f.eks. UL udd., PPL udd).
5. Til- og afgang af medlemmer
6. Aktiviteter
6.1 Opfølgning fra sidste møde
6.2 DULFU træf
6.3 Arrangement med Billund Motorflyveklub og rundflyvning med gæster den 11.6
7. Eventuelt
Referat:
Ad 1. - Siden sidst – opfølgning på opgaver.
1.1 Uddannelse af PPL-instruktør: DH har nu talt med Esben Holm. – Der er pt. ingen
kandidater til uddannelsen og behovet er ikke aktuelt. – Aftalt at emnet sættes i bero.
1.2 UL- instruktør: Medical krav er en medical kl. 2.
1.3 Folderen ”Vil du være pilot” er revideret. Aftalt at den i 1. omgang forefindes i
klubhuset i den nu reviderede form.
1.4 De annoncerede nye åbningstider for Thisted Lufthavn er alligevel ikke gældende.
Åbningstiderne er derfor, som vi er vant til. – I øvrigt er der mere info herom i en ny
VFR Flight Guide ( AIP )
1.5 Tankanlæg med betalingskort: DH er i dialog med Bo herom. Klubben får i 1. omgang en nøgle
og afregningsliste, så det bliver muligt for Klubbens medlemmer selv at tanke.
Ad 2. - Klubbens økonomi, likviditet og budget.

Den samlede gæld er ca. 45.000 kr. – Hanstholm Fiskemelsfabrik plejer at sponsorere
med 5.000 kr. årligt. – Der er også i år søgt om et sponsorbeløb.
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Ad 3. - Status på klubflyver herunder service, vedligehold, flyvetimer, økonomi etc.
Motoren er afmonteret og JB har kontakt med en lokal virksomhed, som måske kan udtage
de knækkede bolte.
Hvis det ikke lykkes, så foreligger der en ny situation, som Bestyrelsen snarest vil mødes
om.
Ad 4. - Status fra hver områdeansvarlig (f.eks. UL udd, PPL udd).
4.1 Materielansvarlig JB:
a. For at forebygge lignende uheld med Jabiru motorer foreslog JB, at vi orienterer materielchefen i DULFU om vores erfaringer i forbindelse med reparation af motoren.
b. Efterlyste mere selvdisciplin mht. rengøring af hangaren og klubflyveren.
4.2 UL-formand JB:
a. Vil gennemføre intern kvalitetssikring på UL-området.
4.3 Uddannelsesansvarlig BK:
a. En UL-elev (Laila) er netop gået solo.
b. EK oplyste herunder, at tilladelsen til PPL-uddannelse udløber til april 2017. – Der vil
komme noget nyt og EK vil følge op.
Ad 5. - Til- og afgang af medlemmer
Uændret.
Ad 6. – Aktiviteter.
6.1 Dulfu træf: Holstebro Flyveklub holder i weekenden den 9. og 10. juli Dulfu træf og vil
under en sightseeing gerne besøge Thisted Flyveklub samt mod betaling indtage en let
frokost. – DH har meddelt, at de vil være velkomne.
Aftalt at EK er tovholder/kontaktperson og PSJ assisterer.
6.2 Den 11. juni får vi besøg af Billund Motorflyveklub. ( 5 fly og 10 mand ). Dette sker
samtidig med, at DH afholder reception på forpladsområdet i anledning at sit bryllup
samme dag. DH udsender mere info herom.
6.3 Landingskonkurrence:
Følgende datoer er aftalt: den 8. juni., 29. juni og 10. aug.
6.4 Åbent hus arrangement:
Afholdes den 6. aug. – Karin Tonagel er tovholder.
Aftalt at Bestyrelsen holder planlægningsmøde med Karin onsdag den 1. juni kl. 19.00
i Klubhuset.
6.5 Udfyldelse af flyplaner:
Den 25. maj. – DH spørger om Per Horn vil gennemgå dette.
6.6 Øvrige aktiviteter:
a. Udflugter – JA følger op i samarbejde med Poul Pedersen.
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b. Besøge kontroltårnet, Aalborg. JA følger op.
c. Foredrag om kunstflyvning. JB følger op.
Ad 7. - Evt.
Intet

Næste møde: Fastsat til torsdag den 18. aug. Kl. 19.00.
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