
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 24. maj 2018 Kl. 19.30 i Klubhuset. 
 
Til stede: 
Daniel Hyldgaard 
Per Steen Jørgensen 
Bent Kristensen 
Benny Hansen 
Per L. Refsaard 
 
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 Opfølgning fra medlemsmødet den 25. april iht. referat  
 

7. Eventuelt, herunder fastsætttelse af næste møde 
 
Referat 
Ad 1. Siden sidst - opfølgning på opgaver 
          Se ad 6.1. Opfølgning fra medlemsmødet den 25. april d.å. 
 
Ad 2. Status for hver områdeansvarlig (UL udd., PPL udd. ). 
          1- 2 personer har vist interesse for at lære gyrokopterflyvning. 
          I givet fald er det ok for Frederik at udleje sin til formålet. 
 
Ad 3. Økonomi 
          3.1 Klubbens økonomi, likviditet og budget 
          Pr. 22. maj 2018 er gælden reduceret fra 66.000 kr. til 53.000 kr. 
 
Ad 4. Status på klubflyveren, herunder service , vedligehold, flyvetimer, økonomi etc. 
           Der er stadigvæk megen radiostøj. -  Bent arbejder på sagen. 
           Der er i år til dato fløjet 15 timer på den. Den skal flyve ca. 72 timer for at der kan være break even. 
 
Ad 5. Til- og afgang af medlemmer 
           Uændret 
 



 
Ad 6. Aktiviteter 

 6.1 Opfølgning fra medlemsmødet den 25. april iht. referat  
       Per Horn har talt med en journalist fra Thisted Posten. Der skal aftales nærmere med ham. Han er   
       meget positiv og vil gerne skrive en artikel om flyvning /Thisted Flyveklub. 
 
        Søndag den 1. juli afholder vi informationsdag (ikke åbent hus) i tidsrummet 11.00 – 16.00, hvor vi  
        fortæller interesserede om flyvning og erhvervelse af certifikat. Samtidig gives der mulighed for  
        rundflyvning. Vi skal prøve at få journalisten på besøg denne dag. 
 
        Vi skal informere og reklamere på Face Book. – De ca 3.500 kr. som Sparekassen Thy sponsorerer 
        årligt aftalt brugt til reklame på Face Book. – Daniel og Bent. 
 
        Videogruppen. Det vil koste ca. 10.000 kr. at få en professionel fotograf til at producere en ca 2 min.  
        lang videofilm. Videogruppen går derfor i gang. Bent vil gerne indgå i gruppen, som nu består af: 
        Bent, Per S., Jette H., Benny H. og Per R. – Opstartsmøde den 6. juni kl. 19.30 i Klubhuset. Per R.  
        Indkalder til mødet. 
 
 6.2 Klubture: Per S. og Poul P. vil arrangere tur til Fanø. 
 
Ad 7. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde 
Sten Lindeman havde aftalt rundvisning i lufthavnen mm. lørdag den 16. juni 2018 med gæster fra logen. 
Nu har det vist sig, at lufthavnen var udlejet til dragracing den dag. Arrangementet er nu flyttet til 
søndag den 17. juni. – Aftalt at Daniel kontakter Kommunen for at få en oversigt over aftalte 
arrangementer samt datoer for denne sæson så lignende situationer undgås. 
 
Næste møde fastsat til torsdag den 16. august kl. 19.30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


