Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 25. oktober 2018 kl. 19.30 i Klubhuset
Til stede:
Daniel Hyldgaard
Per Steen Jørgensen
Bent Kristensen
Per L. Refsgaard
Erling Klingenberg
Afbud:
Claus Holm
Benny Hansen
Dagsorden:
1. Siden sidst - opfølgning på opgaver. (Se vedlagte ”to do liste”)
2. Status for hver områdeansvarlig (UL udd., PPL udd. ).
2.1 Opdatering af status for UL-teori (ved Bent)
2.2.
do.
PPL-teori (ved Erling)
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 Juleforkost: hvor og hvornår ?
7. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde

Referat
Ad 1. Siden sidst - opfølgning på opgaver. (Se vedlagte ”to do liste”)
* Infoskiltet på hegnet til Lufthavnen er klar til opsætning
* Skiltning på hjørnet Hanstholmvej/Lufthavnsvej. – Afventer svar fra Vejdirektoratet
* Visitkort under udarbejdelse (Scrannie Skilte)
* Opmærkning til landingskonkurrencer afventer (til foråret)
* Støvproblemer fra crosswaybanen (se tiden an)
Ad 2. Status for hver områdeansvarlig (UL udd., PPL udd. ).
2.1 Opdatering af status for UL-teori (ved Bent)
2.2.
do.
PPL-teori (ved Erling
ad 2.1: 2 nye medlemmer starter S-teori hos Svævethy. – Aftalt at Per S. og Bent undersøger, hvor meget
teori der kommer til at mangle, da teorien skal svare PPL-teorien.
Prøver skal aflægges hos DULFU.

ad 2.2: Vi har af Trafikstyrelsen fået tilladelse til at uddanne til PPL indtil den 8. april 2019.
Herefter stopper vi selv med at uddanne.
3. Økonomi
3.1 Klubbens økonomi, likviditet og budget
*Bankgælden er pr. 30. okt. 2018 på 69.000 kr.
*Der afskrives med 20.000 kr. på Klubflyveren hvorefter den er værdisat til 130.000 kr.
4. Status på klubflyveren, herunder service, vedligehold, flyvetimer, økonomi etc
På grund af vedligeholdelsesudgifter og færre flyvetimer er underskuddet i år til dato på 17.000 kr.
5. Til- og afgang af medlemmer
Tilgang med 2 medlemmer. Vi har nu 37 aktive, 4 passive og 1 æresmedlem.
6. Aktiviteter
6.1 Juleforkost: hvor og hvornår ?
Aftalt julefrokost på Cafe Baghuset fredag den 7. dec. kl. 18.30.
Daniel inviterer (mod egen betaling) medlemmerne.
7. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde
* Næste Bestyrelsesmøde fastsat til torsdag den 21. februar 2019 i Klubhuset.
* Generalforsamlingen fastsat til fredag den 15. marts 2019 på Hotel Limfjorden.
Kl. 17.00 formøde i Bestyrelsen
kl. 18.00 Generalforsamling
Ca. Kl. 19.15 spisning.
Daniel reserverer lokale.
Herudover aftalt at Daniel medio januar anmoder klubmedlemmerne om evt. forslag til dagsordenspunkter.

Bilag: Ajourført ”to do liste”

