
 

Referat fra generalforsamling i Thisted Flyveklub 
Afholdt den 16. marts 2018 på Hotel Limfjorden 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. Se vedhæftede bilag. (ved kassereren). 

4. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og en suppleant iflg. § 15, pkt. 4. 

     På valg er:    Daniel Hyldgaard, formand – modtager genvalg 

    Bent Penderup Kristensen – modtager genvalg 

                           Per L. Refsgaard – modtager genvalg 

    Erling Klingenberg – modtager ikke genvalg (Erling har været suppleant og  

                og indtrådte i Bestyrelsen efter Johnny Bigums afgang) 

      Desuden skal der vælges:  

       a. 1 nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen indstiller Benny Hansen. 

       b.  Suppleant til Bestyrelsen: Bestyrelsen indstiller Erling Klingenberg, da Nikolaj Hyldgaard ikke ønsker     

            genvalgt. 

 

5.  Valg af revisor 

      Erling Klingenberg – modtager genvalg  

 

6.  Fastsættelse af næste års kontingent 

 

7.  Indkomne forslag 

     Der er ikke indkommet forslag 

 

8. Eventuelt 

 

Referat: 
Ad 1: Valg af dirigent. 

Poul P. blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 

 

Ad 2: Formandens beretning. 

 

Se PDF-fil. Formandens beretning 



 
 

Særligt blev fremhævet: 

* at vores ”Åbent hus” arrangementer ikke medfører medlemstilgang og at Bestyrelsen agter at indkalde til  

   et medlemsmøde til en åben drøftelse af, hvad der kan gøres af tiltag for at hverve flere medlemmer. 

 

* at Per Horn lørdag den 7. april vil orientere om DULFU`s arbejde. Efterfølgende er der spisning  

   sponsoreret af Erling K. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

Ad 3: Aflæggelse af det reviderede regnskab. 

Per S. gennemgik regnskabet i overordnede tal. Regnskabet var vedlagt den udsendte dagsorden. 

Den samlede gæld er nedbragt med 20.000 kr. 

Klubflyveren havde givet et overskud på 11.000 kr. og er nedskrevet med 25.000 kr. til 150.000 kr. 

For at der kan være break even skal den i 2018 flyve ca. 72 timer. – Såfremt den kun flyver i 40 timer 

vil den give et underskud på ca. 10.000 kr. 

Budgettet for 2018 er reelt en fremskrivning af 2017-regnskabet. 

 

Regnskabet for 2017 og budgettet for 20 18 blev godkendt. 

 

Ad 4. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. 

          På valg var:   Daniel Hyldgaard, formand – genvalgt 

          Bent Penderup Kristensen – genvalgt 

                                 Per L. Refsgaaard – genvalgt 

                                 Benny Hansen - nyvalgt 

 

         Som suppleant til Bestyrelsen blev Erling Klingenberg valgt. 

 

Ad 5.  Valg af revisor. 

Erling Klingenberg – genvalgt. 

 

Ad 6.  Fastsættelse af næste års kontingent. 

Forblev uændret 

 



Ad 7.  Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag 

 

Ad 8. Eventuelt 

* Per Horn oplyste, at DULFU søndag den 18. ds. afholder repræsentantskabsmøde i Odense. 

Aftalt at Per H. og Benny H. deltager med behørige fuldmagter til brug ved evt. stemmeafgivning. 

 

* Hangaren: Der er denne vinter blæst rigtig meget støv ind, som lægger sig på flyene. 

Vi vil med Kommunen se, om der kan findes en løsning på problemet. 

 

* Vandmåleren er frosset, og der er ingen vand i Klubhuset.  Der skal findes en forebyggende løsning. 

 

* Ifølge Trafikstyrelsen skal banen i weekends inspiceres af os. – Værdien heraf blev drøftet, men vi må 

tage til efterretning, at sådan er det. 

 

* Erling K. oplyste, at skoletilladelsen indtil 8. april 2018 for PPL-teori og praktisk uddannelse, af 

Trafikstyrelsen, er blevet forlænget med èt år.   


