Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. okt. 2017 Kl. 19.30 i Klubhuset.
Til stede:
Daniel Hyldgaard
Nikolaj Hyldgaard
Per Steen Jørgensen
Bent Kristensen
Per L. Refsgaard
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
4. Status på klubflyveren, herunder service , vedligehold, flyvetimer, økonomi etc.
5. Til- og afgang af medlemmer
6. Aktiviteter
6.1 Hjemmesiden – ajourføring/links
6.2 Julefrokost
7. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde.

Referat
Ad 1. Siden sidst - opfølgning på opgaver
1.1 Åbent hus arrangementet den 2. sept. forløb godt med mange besøgende.
Brandstationen blev benyttet med succes.
Afventer afslutning af regnskabet.
1.2 Klubtur i sept. - Pga. våd bane på Fanø blev turen henlagt til Læsø. 6 personer deltog fordelt på 3
fly.
2. Status for hver områdeansvarlig (UL udd., PPL udd. ).
Uændret.
3. Økonomi
3.1 Klubbens økonomi, likviditet og budget.
Siden medio okt. 2016 og til dato er kassekreditten nedbragt med 35.000 kr. og er nu på 72.000 kr.
3.2 Herudover blev kontingentindbetalinger drøftet:
Senest ultimo december skal Klubben indbetale kontingent til DULFU for hvert UL-medlem samt
kontingent til DMU og KDA for det kommende kalenderår. Dette selvom vi først udsender

kontingentopkrævningerne i januar måned.
Det betyder, at vi selv står med tabet, såfremt et UL-medlem ved kontingentopkrævningen melder sig ud
og derfor undlader at indbetale kontingentet.
For at beskytte Klubben mod sådanne udgifter blev den samlede bestyrelse enige om, at kontingentopkrævningen fremover skal ske inden indbetalingen til DULFU.
4. Status på klubflyveren, herunder service , vedligehold, flyvetimer, økonomi etc.
4.1 Klubflyveren har til dato i år fløjet 70 timer, hvoraf 30 af disse har været skoleflyvning.
Dette har givet et nettooverskud på 10.000 kr.
4.2 I forbindelse med 200 timers eftersynet blev der udarbejdet en liste over nødvendige ting, der skulle
afhjælpes. Kun få mindre ting mangler nu. (se ref. 3. aug., pkt. 4). Et STORT tak herfor skal lyde til
Ivan.
5. Til- og afgang af medlemmer
1 Medlem har meldt sig ud (pga. flytning)
1 Medlem går fra aktiv- til passiv medlem.
6. Aktiviteter
6.1 Hjemmesiden – ajourføring/links
Nikolaj og Bent ”ser på det”, idet der skal tages hensyn til synkronisering mellem hjemmesiden og
facebookdelen.
6.2 Julefrokost. – Holdes lørdag den 2. dec. kl. 18.30 på Nors Kro.
Daniel aftaler nærmere med Karin Tonagel herom.
6.3 Informationsskilt om Flyveklubben. Aftalt opsat på hegnet mellem p-plads og flyveplads.
Daniel fremsender tekstforslag til bestyrelsesmedlemmerne til godkendelse.
Herudover skal vi have Bos tilladelse til opsætning af skiltet, som vil koste ca. 700 kr.
7. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde
7.1 Næste bestyrelsesmøde holdes den 22. februar 2018 kl. 19.30 i Klubhuset.
7.2 Generalforsamlingen. Blev fastsat til fredag den 16. marts 2018 kl. 18.00 på Hotel Limfjorden.
Daniel reserverer lokale.
Herudover aftalt at Daniel ultimo januar anmoder klubmedlemmerne om evt. forslag til dagsordenspunkter.

