Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. maj 19.30 i Klubhuset.
Til stede:
Daniel Hyldgaard
Per Steen Jørgensen
Bent Kristensen
Per L. Refsgaard (ref.)
Afbud
Nikolaj Hyldgaard
Claus Holm
Erling Klingenberg
Dagsorden:
1. Siden sidst-opfølgning på opgaver
2. Økonomi
2.1 Klubbens økonomi, likviditet og budget
2.2 Indtægtsgenerering i 2017
3. Status på klubflyveren, herunder service , vedligehold, flyvetimer, økonomi etc.
4. Status for hver områdeansvarling (UL udd., PPL udd. ).
5. Til- og afgang af medlemmer
6. Aktiviteter
Efter aftale deltager UL-formand Steen Lindemann fremtidig for at give bedre mulighed for at
komme rundt om alle aktiviteter.
7. Evt. samarbejdsaftale med Flyvehjemmeværnseskadrille 261 Limfjorden.
8. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde.

Ad 1. Siden sidst-opfølgning på opgaver
- Der har været afholdt radiokursus. Forløb godt med 4 deltagere.
- PFT aftenen forløb ligeledes godt.
- Informationsskilt på hegnet til Lufthavnsområdet er under udarbejdelse.
Ad 2. Økonomi
2.1 Klubbens økonomi, likviditet og budget
Status på kassekreditten er reduceret til 65.000 kr.
2.2 Indtægtsgenerering i 2017
Daniel arbejder på oplæg til et sponsorsystem/aftalegrunlag med virksomheder.

Ad 3. Status på klubflyveren, herunder service , vedligehold, flyvetimer, økonomi etc
Klubflyveren har været til 200 timers syn, og er blevet godkendt til en ny periode.
MEN: Der er korrision mange steder og nitter er løse eller knækkede samt en del andre ting.
Det vurderes, at vi selv kan udføre arbejdet: Følgende har meldt sig frivillig hertil:
Thomas, Ivan, Per Steen , Daniel, Bent P. K. og Per L. R.
Ad 4. Status for hver områdeansvarling (UL udd., PPL udd. ).
Ialt 3 flyvere er blevet synet og godkendt siden sidst. – Intet nyt vedr. UL udd., PPL udd.
Aftalt at dette punkt fremover flyttes til punkt 2.
Ad 5. Til- og afgang af medlemmer
Antal medlemmer er uændret – 1 medlem har meldt sig ud og 1 nyt medlem er tilkommet.
Ad 6. Aktiviteter
- Der vil blive afholdt landingskonkurrence i juni måmed – Simon Andersen er tovholder
- Den tidligere annoncerede sommer/certifikatfest holdes fortsat den 10. juni. – Daniel udsender
reminder herom.
- Per Steen og Poul P. er tovholdere arrangering af klubture.
Ad 7. Evt. samarbejdsaftale med Flyvehjemmeværnseskadrille 261 Limfjorden.
Flyvehjemmeværnseskadrille 261 Limfjorden har rettet henvendelse til Daniel,
idet man ønsker et samarbejde med Thisted Flyveklub. – Eskadrillens formål vil
vil blive at kunne støtte Flyvevåbnet i de operationer samt beredskabsforan-staltninger, der måtte
blive aktiveret, hvor støtte kan være i forbindelse med Thisted Lufthavn. Støtten kan være
sikringsopgaver eller direkte bevogtning indenfor hegnet af Thisted Lufthavn. Opgaver kan
iværksættes af Flyvevåbnet, Landsdelregion Vest eller Politiet.
Eskadrillen ønsker samtidig at benytte vores klubfaciliteter til uddannelse m.m.
Der er af Flyvehjemmeværnseskadrillen udarbejdet forslag til en samarbejdsaftale.
Der planlægges undervisningsaften med 1 dag hver anden uge samt enkelte
lørdage/søndage.
Aftalt at Daniel kontakter Eskadrillechefen, idet vi vil være positive for et samarbejde.
Primært ønsker vi at undervisningslokalet ved Brandstaionen benyttes.
I henhold til vores vedtægter § 07 skal Eskadrillen optages som medlem af Flyveklubben
om kontingent.
Ad 8. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde.
- mere lys i hangaren. Efter aftale med Bo kontakter Daniel Kommunen herom.
Hvis negativt svar afholder vi selv udgifterne til forbedringen.
- mere strøm til Klubhuset. Kan udføres for ca. 12-1400kr.
Aftalt at Daniel sætter dette iværk.
- I forbindelse med ”polterabend” har Daniel fået henvendelse om lån af Klubhuset
lørdag den 17. juni morgen. I håb om hvervning af medlemmer er det ok. Bent vil
”føre opsyn” og Daniel udsender info herom.
- Åbent hus den 12. aug.- Aftalt at vi holder plan.møde i Klubhuset onsdag den 19. juli
kl. 19.00-19.30. Per S. vil i lighed med sidste år sørge for annoncering.
Næste møde fastsat til torsdag den 3. august.

