
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 23. marts 2017 kl. 19.30 i Klubhuset. 
 
Til stede: 
Daniel Hyldgaard 
Claus Holm 
Per Steen Jørgensen 
Bent Kristensen 
Per L. Refsgaard 
Erling Klingenberg,  
Afbud 
Nikolaj Hyldgaard 
 
Dagsorden: 
1. Siden sidst 
2. Konstituering af bestyrelsen. 
3. Besættelse af øvrige funktioner (Webmaster, Facebook ansvarlig, UL formand, UL     
    materielansvarlig, uddannelsesansvarlige UL og PPL). 
4. Forslag fra medlemmer. 
5. Klubbens økonomi, likviditet og budget. 
6. Til- og afgang af medlemmer. 
7. Aktiviteter. 
8. Eventuelt. 
 
Referat 
Ad 1. Siden sidst 
Ingen bemærkninger 
 
Ad 2. Konstituering af bestyrelsen. 
Bestyrelsen konstituerede sig således: 
Daniel Hyldgaard, formand 
Claus Holm, næstformand 
Per Steen Jørgensen, kasserer 
Per L. Refsgaard, sekretær  
Nikolaj Hyldgaard, medlem 
Bent P. Kristensen, medlem 
 
Ad 3. Besættelse af øvrige funktioner (Webmaster, Facebook ansvarlig, UL formand, UL        
materielansvarlig, uddannelsesansvarlige UL og PPL). 
Nikolaj Hyldgaard:              Webmaster 
Bent P. Kristensen:             Facebook ansvarlig 
                                               UL materielansvarlig 
                                               UL uddannelsesansvarlig 
Erling Klingenberg:             Uddannelsesansvarlig for PPL 
Steen Lindemann Larsen: UL formand 
 



Ad 4. Forslag fra medlemmer. 
Erling foreslog, at vi afholder en certifikatfest, da der efterhånden er en del nyuddannede piloter. 
Aftalt at vi holder en sådan lørdag den 10. juni på Brandstationen. 
Karin Tonagel har tilbudt at være tovholder. 
 
Ad 5. Klubbens økonomi, likviditet og budget. 
*Status på kassekreditten er -83.000 kr. 
*3 medlemmer er i restance med kontingent. 
 
Ad 6. Til- og afgang af medlemmer. 
Der er 1 medlemstilgang. 
 
Ad 7. Aktiviteter. 
*Aftalt at der i april måned bliver mulighed for genopfriskning af flyveteori. 
  Kurset afholdes over 4 lørdage og vil koste 250 kr. inkl. kaffe og brød. 
  Daniel og Erling vil sørge for annoncering. 
*Herudover vil der onsdag den 26. april kl. 19.30 – 21.30 blive afholdt en teoriaften 
  om PFT, læsning af TAF, METAR, NOTAM samt afgivelse af flyplaner (vederlagsfrit). 
  Daniel annoncerer. 
*Åbent hus fastsat til den 12. august. – Karin Tonagel er tovholder. 
 
Ad 8. Eventuelt. 
*Der har været afholdt årsmøde i DULFU. Per Horn blev genvalgt som formand. 
*Teorien til UL pilot er ændret. – Den er dog fortsat lignende PPL teorien, men nu vil 
  det kun koste 275 kr. for at gå op i alle 8 fag. 
*Aftalt at Daniel vil få opsat et informationsskilt om Thisted Flyveklub på hegnet ved  
  p-pladsen indtil flypladsområdet. 
 
Næste møde fastsat til den 18. maj. 
 
 
 
 

  
 
 

 


