
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.30 i Klubhuset. 
 
Til stede: 
Daniel Hyldgaard 
Per Steen Jørgensen 
Bent Kristensen 
Benny Hansen 
Per L. Refsgaard 
Afbud 
Erling Klingenberg 
Claus Holm 
 
 
Dagsorden: 
1. Siden sidst 
2. Konstituering af bestyrelsen. 
3. Besættelse af øvrige funktioner (Webmaster, Facebook ansvarlig, UL formand, UL     
    materielansvarlig, uddannelsesansvarlige UL og PPL). 
4. Forslag fra medlemmer. 
5. Klubbens økonomi, likviditet og budget. 
6. Til- og afgang af medlemmer. 
7. Aktiviteter. 
8. Eventuelt. 
 
Referat 
Ad 1. Siden sidst 
Hjemmesiden fungerer igen. F. eks. kan mødereferater atter ses her. 
 
Ad 2. Konstituering af bestyrelsen. 
Bestyrelsen konstituerede sig således: 
Daniel Hyldgaard, formand (direkte valgt på generalforsamlingen den 16. marts d.å) 
Benny Hansen, næstformand 
Per Steen Jørgensen, kasserer 
Per L. Refsgaard, sekretær 
Bent P. Kristensen, 
Claus Holm, 
Erling Klingenberg, suppleant (direkte valgt på generalforsamlingen den 16. marts d.å.) 
 
 
Ad 3. Besættelse af øvrige funktioner (Webmaster, Facebook ansvarlig, UL formand, UL        
materielansvarlig, uddannelsesansvarlige UL og PPL). 
Daniel Hyldgaard:              Webmaster 
Bent P. Kristensen:             Facebook ansvarlig 
                                               UL materielansvarlig 
                                               UL uddannelsesansvarlig 



Steen Lindemann Larsen: UL formand 
 
Herudover er Erling Klingenberg revisor jvf. beslutning på generalforsamlingen den 16. marts d.å. 
 
Ad 4. Forslag fra medlemmer. 
Opsætning af skiltning til flyveklubben på hjørnet Hanstholmvej/Lufthavnsvej samt ved 
Hjardemålvej i lighed med skiltningen til go-cartbanen. (Daniel u.s) 
 
Ad 5. Klubbens økonomi, likviditet og budget. 
Uændret fra generalforsamlingen den 16. marts d.å. (se ref. derfra pkt. 3) 
 
Ad 6. Til- og afgang af medlemmer. 
Der er 37 aktive og 4 passive. 3 af de aktive er i restance med kontingentbetalingen og vil blive 
slettet af medlemsregistret, såfremt de ikke har betalt med udgangen af marts måned d.å. 
 
 
Ad 7. Aktiviteter. 
*Lørdag den 7. april orienterer Per Horn om DULFU`s arbejde. Efterfølgende er der spisning  
   sponsoreret af Erling. 
*Onsdag aften den 25. april holder vi medlemsmøde med henblik på ideer til at hverve    
  medlemstilgang. 
*Søndag den 27. maj kl. 10.00. oprydning i hangaren. Per S. priser på leje af maskine(r). 
  Aftalt at Daniel udsender mail til medlemmerne om ovenstående. 
*Landingskonkurrencer vil blive søgt afholdt. – Som forberedelse vil Bent i foråret male    
  markeringsstreger ved bane 28/10. 
*KLubture: Per S. og Poul P. Er tovholder. 
 
 
Ad 8. Eventuelt. 
*Sandfygning i hangaren, Daniel er i dialog med Kommunen med henblik på at finde en  
  forebyggende løsning på problemet. 
 
 
 


