
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 22. febr. 2018 Kl. 19.30 i Klubhuset. 
 
Til stede: 
Daniel Hyldgaard 
Nikolaj Hyldgaard 
Per Steen Jørgensen 
Bent Kristensen 
Erling Klingenberg 
 
Afbud: 
Claus Holm 
 
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 Fastsættelse af dagsorden  til generalforsamlingen den 16. marts 2018 iht. Vedtægterne § 15. 
  

7. Eventuelt 
 
Referat 
Ad 1. Siden sidst - opfølgning på opgaver 

1.1 Hjemmesiden – ajourføring/links mangler.(jvf. ref. 12. okt. 2017) Der er problemer med at åbne 
siden. 

1.2 Informationsskilt  om Flyveklubben som skal opsættes på hegnet mellem p-plads og flyveplads vil 
blive opsat i foråret. (jvf. ref. 12. okt. 2017 pkt. 6.3 ) 

 
Ad 2. Status for hver områdeansvarlig (UL udd., PPL udd. ). 
          2.1   1 medlem har lige haft PFT 
          2.2   PPL skal fortsat tages som distance learning, men dansk og engelsk radiocertifikat kan  
                  erhverves i Svævefly Thy ved henvendelse til Thomas Christensen, tlf. 4043 2201. 
                  Såfremt der er nok til et hold, kan det fortsat erhverves i eget regi. 
         2.3   Reg. Facility. Erling oplyste at Trafikstyrelsen har givet dispentation til 8. april 2019. 
 
Ad 3. Økonomi.             
          Klubbens økonomi, likviditet og budget. 
          Den samlede gæld er nu nedbragt til 45.000 kr. 
 
Ad 4. Status på klubflyveren, herunder service , vedligehold, flyvetimer, økonomi etc. 
          I 2017 har den givet et overskud på 11.000 kr. Det forventes at den i 2018 giver underskud.    
          Flyveren er nu nedskrevet til 125.000 kr. 



           Aftalt at Per S. til information til den kommende generalforsamling udarbejder rentabiliteten. 
 
Ad 5. Til- og afgang af medlemmer. 
           Uændret 
 
Ad 6. Aktiviteter 
           6.1 Fastsættelse af dagsorden til generalforsamlingen den 16. marts 2018 iht. Vedtægterne § 15. 
           Der er ikke indkommet forslag. 
           Generalforsamlingen afholdes på Hotel Limfjorden kl. 18.00 
           Bestyrelsen holder formøde kl. 17.00. 
           Daniel har reserveret lokaler og bestilt mad. 
 
           Dagsorden: 
            Ifølge pkt. 4 valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. 
                                   På valg er: Daniel Hyldgaard, formand – modtager genvalg 
             Bent Penderup Kristensen – modtager genvalg 
    Per L. Refsgaaard – modtager genvalg 
    Erling Klingenberg – modtager ikke genvalg (Erling har været suppleant og  
                og indtrådte i Bestyrelsen efter Johnny Bigums afgang)
    Aftalt at Bestyrelsen indstiller: 
                             Benny Hansen som nyt medlem og 
    Erling Klingenberg som suppleant og revisor – modtager genvalg 
 
Ad 7. Eventuel 
           7.1  Aftalt at Per S. inviterer Per Horn til et normalt  klubmøde en lørdag kl. 10.00 i marts måned for  
                  at informere om arbejdet i DULFU. 
           7.2  Med henblik på hvervning af flere medlemmer aftalt at vi inviterer samtlige medlemmer til et  
                  møde for at få en åben drøftelse herom. 
 
 
 
 
                   
 
 


