
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 3. august kl. 19.30 i Klubhuset. 

 

Til stede: 
Daniel Hyldgaard 
Nikolaj Hyldgaard 
Per Steen Jørgensen 
Bent Kristensen 
Per L. Refsgaard (ref.) 
Samt: 
Steen Lindeman  (UL-formand) 
 

Afbud 
Claus Holm 
Erling Klingenberg 
 

Dagsorden: 
1. Siden sidst - opfølgning på opgaver 
 
2. Status for hver områdeansvarlig (UL udd., PPL udd. ). 
 
3. Økonomi 
    3.1 Klubbens økonomi, likviditet og budget 
    3.2 Indtægtsgenerering i 2017 
 
4. Status på klubflyveren, herunder service, vedligehold, flyvetimer, økonomi etc. 
 
5. Til- og afgang af medlemmer 
 
6. Aktiviteter 

 
7. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde. 
 
 

Referat 
Ad 1. Siden sidst - opfølgning på opgaver 

1.1 Åbent hus arrangementet er flyttet til lørdag den 2. september 
1.2 I forbindelse med et privat arrangement havde der lørdag den 29. juli været besøg af ca. 

40 mennesker, hvoraf ca. ½-delen kom på en lille rundflyvning med Daniel som pilot. 
1.3 Der er nu kommet mere lys i hangaren (finansieret af Thisted Kommune) 
1.4 Evt. samarbejdsaftale med flyveeskadrille 261 Limfjorden er indtil videre sat i bero. (se 

ref. fra 18. maj pkt. 7) 
 
Ad 2. Status for hver områdeansvarlig (UL udd., PPL udd. ). 
           Dulfus hjemmeside er nu ajourført. 
 



 
 
Ad 3. Økonomi 
    3.1 Klubbens økonomi, likviditet og budget 
           Status på kassekreditten er siden sidst uændret på ca. 65.000 kr. 
           Der er pt. ingen skoling på Klubflyveren. - Aftalt at Per S. opsiger forsikringen for denne del. 
    3.2 Indtægtsgenerering i 2017. 
           Oplæg til et sponsorsystem/aftalegrundlag med virksomheder afventer (Daniel) 
 
Ad 4. Status på klubflyveren, herunder service, vedligehold, flyvetimer, økonomi etc. 
Anløbne korrosionssteder er blevet slebet og grundmalet. (Per S. og Bent) 
I forbindelse med 200 timers eftersynet blev der udarbejdet en liste over nødvendige ting, der        
skal afhjælpes. Meget mangler endnu (se ref. 18. maj, pkt 3). 
 
5. Til- og afgang af medlemmer 
Uændret. 
 
Ad 6. Aktiviteter 
          6.1 Som tidl. nævnt er åbent hus arrangementet flyttet til lørdag den 2. september 
          6.2 Planlagte klubture er blevet aflyst pga. vejrlig.  
                 Der søges afviklet en tur til Fanø i september. 
 
Ad 7. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde 
Thisted Lufthavn har haft inspektion af Trafikstyrelsen: 
I week-ends hvor Lufthavnen er lukket, skal vi fremover selv sørge for inspektion af banen før 
dagens første flyvning. – Aftalt at Daniel mailer direkte til medlemmerne om de nærmere detaljer. 
 
Næste møde fastsat til torsdag den 12. oktober 2017 
 
 

   
 

 
 
 
 
 


