
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 16. august 2018 Kl. 19.30 i Klubhuset. 
 
Til stede: 
Daniel Hyldgaard 
Per Steen Jørgensen 
Bent Kristensen 
Per L. Refsgaard 
Samt 
Steen Lindeman  (UL-formand) 
 
Afbud: 
Claus Holm 
Erling Klingenberg 
Benny Hansen 
 
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. Den nye persondatalov  

 
7. Synliggørelse af Klubben 
 
8. Aktiviteter 
 
9. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde 
 
Referat 
Ad 1. Siden sidst - opfølgning på opgaver 
* Informationsdagen forløb godt. Publikum var positive, og der blev fløjet en del, men det gav p.t. ingen 
nye medlemmer. – Journalist fra Thisted Posten skriver gerne igen, når der sker lignende aktivitet. 
* Ligeledes har der været informationsdag for Logen Petrus Beyer. Forløb godt med ca. 50 deltagere. 
* Videogruppen forventer at blive færdig ultimo august, hvorefter filmen publiceres på Facebook og You 
Tube. 
* Klubture. Der har været arrangeret tur til hhv. Fanø og Lemvig. 
 
Ad 2. Status for hver områdeansvarlig (UL udd., PPL udd. ). 
Steen L. afventer stadigvæk at komme på instruktørkursus (DULFU) Trækker ud pga. mangel på deltagere. 
Ellers intet nyt. 
 
 
 



Ad 3. Økonomi 
          3.1 Klubbens økonomi, likviditet og budget 
          Status uændret. Bankgælden er således pr. 31. aug. 2018 ca. 63.000 kr. 

 
Ad 4. Status på klubflyveren, herunder service, vedligehold, flyvetimer, økonomi etc. 

* Radiostøjen er fjernet. 
* Tiden er nu inde til, at der skal udføres lille service. – Endvidere skal plexiglasvinduer i  
    de 2 døre udskiftes pga. revner. 
 
Ad 5. Til- og afgang af medlemmer 

Netto afgang med 1 medlem. 
 
Ad 6. Den nye persondatalov  
Per S. orienterede om loven, der trådte i kraft ult. maj måned i år. – Det betyder bl.a., at vi skal have et 
regulativ herom. – Per S. havde udarbejdet forslag, som blev vedtaget. Aftalt at forslaget lægges ud på 
hjemmesiden. 
 
Ad 7. Synliggørelse af Klubben 
Fra Sparekassen Thy har vi ca. 3.500 lr. til reklamepenge.  Efter at forskellige muligheder var blevet drøftet, 
blev følgende aftalt: Vi opsætter info-skilt på hegnet mellem p-pladsen og lufthavnsområdet. – I 
samarbejde med klubben for dragracing sætter vi et fællesskilt op på hjørnet mellem Hanstholmvej og 
Lufthavnsvej. Endvidere bestilles (500 stk.) visitkort til uddeling samt opsætning af flagvimpel. (ved Per S.) 
 
Ad 8. Aktiviteter 
Til kommende landingskonkurrencer sørger Bent for opmærkning ved 800 mtr.-mærket 
Vi opretter en ”to do liste” til eget brug (Per R.) 
 
Ad 9. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde 
Generende støv fra den nyanlagte speedwaybande. – Daniel er i dialog med Kommunen herom. 
 
Næste møde fastsat til den torsdag den 25. okt. 2018. 
 
 
 

 


