Thisted Flyveklub
Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. maj 2019 kl. 19.30 i Klubhuset
Til stede
Steen Lindemann Larsen
Jette Horn
Bent P. Kristensen
Benny Hansen
Erling Klingenberg
Per L. Refsgaard
samt
Per Horn under pkt. 1 og 6
Afbud
Ejnar Kirk

Dagsorden
1. Drøftelse af Per Horns forslag til kontrakt omhandlende elevuddannelsen samt
Instruktørernes relationer i forbindelse hermed. ( er sendt ud til Bestyrelsen af Steen )
Per H. deltager og orienterer nærmere under dette punkt.
2. Siden sidst - opfølgning på opgaver. (Se vedlagte ”to do liste”)
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. Drøftelse af økonomiske muligheder for udskiftning af Klubflyveren.
7. Aktiviteter
Forårsrengøring
8. Eventuelt, herunder:
a. Opfriskning af Klubbens vedtægter (bedes venligst medbragt)
b. Fastsættelse af næste møde

Referat
Ad 1. Drøftelse af Per Horns forslag til kontrakt omhandlende elevuddannelsen samt
Instruktørernes relationer i forbindelse hermed. ( var sendt ud til Bestyrelsen af Steen )
Per H. deltog og orienterede nærmere under dette punkt.
Per H. indledte med at understrege, at det ikke var en personlig kritik, men at det alene var et ønske om
sikring af, at ingen elever blev indstillet til den praktiske prøve for tidligt. Havde eksempler på at nogle
elever blev indstillet efter blot 20 timers flyvning (også fra andre flyklubber). Dette opfylder ganske vist

minimumskravet, men var efter hans opfattelse undtagelsen, der bekræftede reglen om nødvendigheden
af flere flytimer inden aflæggelse af prøve.
Der udspandt sig efterfølgende en længere konstruktiv drøftelse af elevuddannelsen samt relationerne i
samarbejdet instruktørerne imellem. Det blev konkluderet, at det fortsat er den enkelte instruktør, der
vurderer, hvornår han finder eleven klar til den praktiske prøve.
Ad 2. Siden sidst - opfølgning på opgaver. (Se vedlagte ”to do liste”)
2.1 Støvproblemer i Hangaren efter etablering af crosswaybane øst for Hangaren.
Har været drøftet flere gange. Aftalt at Steen kontakter Kommunens repræsentant og inviterer ham ud for
ved selvsyn at se problemet. – Rengøring af Hangaren afventer derfor.
2.2 Opmærkning på banen til landingskonkurrenser. – Der pågår pt. diverse rep. på banen. – Bent kontakter
Bo om, hvornår vi må opmærke.
2.3 Jette oplyste at booking-linket til facebook-siden nu virker.
Ad 3. Økonomi
3.1 Klubbens økonomi, likviditet og budget.
Uændret. Bankgælden er pt. på ca .55.000 kr., hvilket svarer til samme tid sidste år.
Ad 4. Status på klubflyveren, herunder service, vedligehold, flyvetimer, økonomi etc.
Det 2-årge eftersyn blev udført i Nr. Felding den 17.4.19.
Håndbremse er nu monteret med fælles bremseanordning for instruktør og elev.
Ad 5. Til- og afgang af medlemmer
Uændret
Ad 6. Drøftelse af økonomiske muligheder for udskiftning af Klubflyveren.
Per H. som også er agent for UL-Skylane kunne tilbyde Klubben et fly til en fordelagtig pris i en standard
udgave eller som ”en skrabet model”. - Dette var optakten til en bred drøftelse for finansiering ved køb af
anparter herunder også salg af klubflyveren.
Skal fortsat drøftes, da der ikke blev konkluderet. Ved evt. beslutning om salg af Klubflyveren skal dette ske
på en ekstraordinær generalforsamling.
Ad 7. Aktiviteter
Forårsrengøring: Dato kan fastsættes så snart Kommunens repræsentant har besigtiget Hangaren. (se ad
2.1). Omfatter
7.1 Hangaren
7.2 Klubhuset – såvel udvendig som indvendig
7.3 For at tiltrække flere medlemmer aftalt at Jette reklamerer på Facebook at man for 1500 kr. kan få 3
timers flyvning med instruktør samt et års gratis passivt medlemskab.
7.4 Da det er indtrykket, at medlemmerne ikke ser referater fra bestyrelsesmøderne, via diverse link, blev
det aftalt, at dette fremover udsendes direkte til medlemmerne.
8. Eventuelt, herunder:
a. Opfriskning af Klubbens vedtægter
b. Fastsættelse af næste møde
ad 8.a. Udsat til næste møde
Ad 8.b. Fastsat til den 29. aug. 2019

