
Referat af bestyrelsesmøde den 27. okt. 2016 kl. 19.30 i Klubhuset. 
 
Til stede:  
Daniel Hyldgaard, formand 
Jens Andersen  
Per Steen Jørgensen  
Bent Kristensen  
Per L. Refsgaard  
Erling Klingenberg  
 
 
Dagsorden:  
1. Siden sidst – opfølgning på opgaver. 
2. Økonomi 
     2.1 Klubbens økonomi, likviditet og budget 
     2.2 Indtægtsgenerering i 2017 
           2.2.1 Weekend træf 
           2.2.2 Sponsoraftaler 
3. Status på klubflyver herunder service, vedligehold, flyvetimer, økonomi etc. 
4. Status for hver områdeansvarlig (UL udd., PPL udd.) 
5. Til- og afgang af medlemmer 
6. Rekruttering af nye medlemmer/PPL-elever 
7. Aktiviteter 
     6.1 Opfølgning fra arbejdsdagen den 15. okt.  
     6.2 PPL – teori (Orientering ved Erling) 
     6.3 Julefrokost – hvor og hvornår 
8. Annoncering blandt medlemmer for at få udfyldt følgende roller: 

8.1 UL – Formand 

8.2  UL – Materielansvarlig 

8.3  Webmaster  
8.4  Indlægs-skrivere til hjemmesiden. 

9. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde. 
 
 
Ad 1. Siden sidst – opfølgning på opgaver. 
     * Der er nu indrettet teorilokale ved brandstationen. 
     * Opsætning af ny trappe samt pressenninger i hangaren over klubflyveren vil blive udført    
        senere her i vinterhalvåret. 
     *Der var mødt en person op til infomødet den 22. okt. om PPL. 
 
Ad 2. Økonomi 
     2.1 Klubbens økonomi, likviditet og budget 
            Den samlede gæld er ca. 110.000 kr. og egenkapitalen ca. 70.000 kr. 
            Klubflyveren har i år til dato fløjet ca. 35.000 kr. ind.  
 



 
     2.2 Indtægtsgenerering i 2017 
           2.2.1 Weekend træf 
                     Aftalt at virksomheder skal inviteres, og at der skal udarbejdes en ”firmamodel” hertil. 
                     Modellen skal indeholde noget om event, bespisning og flyvning. 
                     Erling, Per Sten og Per R. udarbejder oplæg. 
           2.2.2 Sponsoraftaler 
                     Aftalt at Daniel fremkommer med udkast hertil. 
 
Ad 3. Status på klubflyver, herunder service, vedligehold, flyvetimer, økonomi etc. 
           Skal udstyres med et kraftigere batteri. Kan ikke starte i koldt vejr. (Per R.) 
 
Ad 4. Status for hver områdeansvarlig (UL udd., PPL udd.) 
          *2 medlemmer som har bestået PPL-teori mangler af blive færdigfløjet 
          * Vedr. regler for vedligeholdelse af UL-certifikater. Aftalt at Daniel og Bent udsender info    
             herom. 
 
Ad 5. Til- og afgang af medlemmer 
          Tilgang med 1 nyt medlem 
          Afgang med 1 medlem 
 
Ad 6. Rekruttering af nye medlemmer/PPL-elever  

Formen blev drøftet. Enighed i, at der ved rekruttering skal søges medieomtale samt ved   
annoncering (gerne firma sponsoreret ). – Herudover skal åbent hus arrangementer også 
være medvirkende. 
 

Ad 7. Aktiviteter 
          6.1 Opfølgning fra arbejdsdagen den 15. okt.  
                 Se ad 1., siden sidst 
          6.2 PPL – teori  (Orientering ved Erling ) 
                 Herning Flyveskole har udarbejdet et koncept ”Distance learning” over internettet. 
                 De 4 teorifag blev sidste år opdelt i 8 fag (moduler) af Trafikstyrelsen. – Gennem Herning 
                 Flyveskole er det nu muligt at tage fagene enkeltvis, på det tidspunkt det passer eleven. 
                 Aftalt at vi tilslutter os konceptet, således: 

a. man skal være medlem af Thisted Flyveklub 
b. der vil efter behov være mulighed for at mødes for f.eks. at stille uddybende spørgs- 

mål. 
c. Betaling skal være igennem Klubben 
d. Den nuværende form, hvor man mødtes ugentlig til undervisning er nu udgået. 

           6.3 Julefrokost – hvor og hvornår 
                 Aftalt at Daniel undersøger om vi kan holde den i Bowlingcentret, Thisted på en af 
                 følgende datoer: den 25. nov., eller den 2. dec., eller den 3. dec. 
 
Ad 8. Annoncering blandt ………… 
           Hele punktet udsat til næste møde. 



 
Ad 9. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde. 

 Udflugter. - Aftalt at Per S. og Per R. vil fremkomme med forslag samt være tovholder. 

 Der savnes cykler ved lufthaven til flyvende gæster.   
Aftalt at Per S. kontakter Turistkontoret mhp. ønske om finansiering.   

 Næste møde fastsat til torsdag den 26. jan 2017.                                                                                               
 

 
 
 

 
 
   
 

 


