
  

                               Referat fra generalforsamling i Thisted Flyveklub  

                                                Afholdt den 17. marts 2017 på Hotel Limfjorden 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning. 

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab (ved kassereren). 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant: 

    På valg er:  

    Jens Andersen – modtager ikke genvalg. 

    Daniel Hyldgaard – modtager genvalg. 

    Per Sten Jørgensen – modtager genvalg. 

Desuden skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem som erstatning for Johnny Bigum, som har udmeldt sig 

af klubben samt suppleant til Bestyrelsen.   

Suppleant til Bestyrelsen: Erling Klingenberg – modtager genvalg 

5. Valg af revisor 

6. Fastsættelse af næste års kontingent. 

7. Indkomne forslag: 

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer: 

• § 04 stk.03: På den ordinære generalforsamling vælges formanden for en periode af 1 år ad 

gangen. 

  § 04 stk.07: ”konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand etc.”                                 

ændres til: ”konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, etc.”. 

•  § 04 stk.07: ”Det ældst siddende medlem” ændres til ”den valgte formand”. 

• § 10 stk.03: ”trafikstyrelsens” ændres til ”myndighedernes”. 

• § 15 stk.01: pkt.4: ”valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant” ændres til: ”valg af 

formand, bestyrelsesmedlemmer og en suppleant”. 

                Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

      8.  Eventuelt 

  



Referat: 

Ad 1. Valg af dirigent. 

Poul P. blev valgt og gennemgik reglerne for generalforsamlingens afholdelse. Konstaterede at denne var 

lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 

Ad 2. Formandens beretning. 

Se PDF-fil. Formandens beretning. 

  
Beretningen blev godkendt. 

Ad 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab (ved kassereren). 

Per S. gennemgik regnskabet i overordnede tal, da regnskabet var vedlagt den udsendte dagsorden. 

Der havde været ekstraordinære udgifter til klubflyveren p.g.a. af omfattende motorreparationer, 

hvilket var årsagen til at Klubben fik et underskud på 12.600 kr. 

Budgettet for 2017 forventes at give overskud. 

Regnskabet for 2016 og budgettet for 2017 blev herefter godkendt. 

 

Ad 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. 

Daniel Hyldgaard - genvalgt 

Per Steen Jørgensen – genvalgt 

Claus Holm - nyvalgt 

Nikolaj Hyldgaard – nyvalgt som suppleant for Erling Klingenberg 

Erling Klingenberg skal fortsætte valgperioden ud som ordinært medlem efter Johnny Bigums udmeldelse 

af klubben. 

 

Ad 5. Valg af revisor. 

Efter en åben dialog om hvorvidt et bestyrelsesmedlem også kan fungere som revisor, blev 

bestyrelsesmedlem Erling K. genvalgt uden indvendinger. 

Ad 6. Fastsættelse af næste års kontingent. 

Forblev uændret. 



Ad 7. Indkomne forslag 

Bestyrelsens forslag blev vedtaget med følgende ændringer: 

 §4, stk. 8. Den oprindelig tekst bibeholdes: ”Det ældst siddende medlem”. 

 §10, stk. 3. ”trafikstyrelsen” ændres til ”styrelsens” og ikke ”myndighedernes” som foreslået. 

Ad 8. Eventuelt. 

a. Daniel foreslog, at vi i 2017 skulle opstille et ”Årshjul”. (kan ses under ad 2, Formandens beretning) 

Årshjulet er en aktivitet, som viser, hvilke aktiviteter, der er planlagt for året, samt hvem der er tovholder 

for den enkelte aktivitet. f.eks.: 

- Åbent hus arrangement: Karin Tonagel meldte sig som tovholder 

- Landingskonkurrencer: hvem og hvornår? 

- Arbejdsdag: hvem og hvornår? 

- Fælles ture: Poul P. meldte sig som tovholder 

- Skrive flyverelaterede artikler til hjemmesiden/Facebook:  hvem? 

- Julefrokost: Karin Tonagel meldte sig som tovholder. Blev allerede nu fastsat til lørdag den 2. dec. 

b. Per Horn oplyste, at man til UL – certifikatet nu kan tage særskilt UL- teori. Teorien er næsten identisk 

med PPL- teorien, men vil være gratis modsat PPL-teorien. 

c. Erling K. oplyste, at vi har skoletilladelse indtil den 8. april 2018 for PPL-teori og praktisk uddannelse. 

 

 

 

 


