
Referat fra generalforsamling i Thisted Flyveklub 
Afholdt den 15. marts 2019 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. § 04. 

     På valg er:    Daniel Hyldgaard, formand – modtager ikke genvalg 

   Per Steen Jørgensen  – modtager ikke genvalg 

                            Claus Holm – modtager ikke genvalg 

   Erling Klingenberg  som suppleant  - modtager genvalg 

 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. 

Særligt blev fremhævet Klubflyverens økonomi: 

Fra anskaffelsesåret 2012 til og med 2018 havde den givet et samlet underskud på 14.000 kr. 

I 2018 havde den pga. af færre forventede flytimer givet et underskud på 23.000 kr.,  hvoraf  

20.000 kr. udgjorde afskrivning. 

Efter drøftelse var der enighed om nødvendigheden af en klubflyver, samt at det var relevant med 

en mere moderne flyver. – Dog måtte man erkende, at økonomien pt. ikke tillod dette. 

 

Se i øvrigt vedhæftede PDF-fil. ”Formandens beretning”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Generalforsamling 

15. Marts 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lufthavnsvej 10 | 7730 Hanstholm | Danmark 

 

Beretningen blev taget til efterretning uden øvrige bemærkninger. 

 

Ad 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.  

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

Den samlede gæld er i 2018 på 43.000 kr. mod 39.000 kr. i 2017. Egenkapitalen er på 57.000 kr. 

 

Regnskabet godkendt. 



 

Ad 4. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og en suppleant iflg. § 04. 
På valg var:        Daniel Hyldgaard, formand – modtager ikke genvalg 

   Per Steen Jørgensen  – modtager ikke genvalg 

                            Claus Holm – modtager ikke genvalg 

   Erling Klingenberg  som suppleant  - modtager genvalg 

Nyvalgt blev:    Steen Lindemann Larsen, formand 

   Jette Horn 

                            Ejnar Kirk 

                            Erling Klingenberg  blev genvagt som suppleant  

 

Ad 5.  Valg af revisor 

Erling Klingenberg – blev genvalgt 

 

Ad 6.  Fastsættelse af næste års kontingent 

Forbliver uændret. 

 

Ad 7.  Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

Ad 8. Evt. 

* Poul P. takkede de afgående bestyrelses medlemmer for deres arbejde for Klubben. 

* Mødet sluttede kl. 19.00 

 

 

 

 

 


