
Thisted Flyveklub 
 
Referat af Bestyrelsesmøde lørdag den 29. februar 2020 kl. 10.00 
hos Erling, Vindstyrke 8, Sjørring. 
 
 
Til stede: 
Steen Lindemann Larsen 
Ejnar Kirk 
Jette Horn 
Benny Hansen 
Erling Klingenberg 
Per L. Refsgaard, ref. 
 
 

Dagsorden:  
1. Siden sidst - opfølgning på opgaver. (Se vedlagte ”to do liste”)  
 
2.. Økonomi 
      2.1 Klubbens økonomi, likviditet og budget.  
 
3. Status på klubflyveren, herunder service, vedligehold, flyvetimer, økonomi etc. 
      
4. Til- og afgang af medlemmer 
 
5. Drøftelse af køb af ny klubflyver. 
 
6. Aktiviteter 
    6.1 Dagsorden til Generalforsamlingen fredag den 20. marts 2020 kl. 18.00 på Hotel Limfjorden 
           Jvf. vedtægterne § 15. 
           
7. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde 
     Fastsættelse af næste møde. 
 

Referat 
 Ad 1. Siden sidst - opfølgning på opgaver.  
       1.1 Bent P. Kristensen er udtrådt af bestyrelsen efter eget ønske: 
             Erling Kl. som er suppl.er derfor indtrådt som fuldgyldigt medlem.        
       1.2 Mærkater med Klubbens logo er købt. Men interessen for at påklæbe dem på vores biler 
              er meget ringe. 
       1.3 Flyveteorien på Mors har ikke været nogen success. Har drejet sig alt for meget om svævefly- 
              veteori. Ingen af de 4 UL-medlemmer vi har haft på kurset har bestået. DULFU arbejder på at, 
              finde en målrettet teori. 
              Den samlede bestyrelse er derfor enige i, at vi indtil videre vil anbefale PPL-teorien, som kan  
              tilegnes på Flyveskolen i Herning. – Den koster 2.900 kr. excl. eksamensprøverne. 
              NB. Efterfølgende har Jette oplyst at Per H. kan give undervisning i BL/9-6, UL-teori og afholde 



              prøve heri. Begge dele gratis. 
       1.4 De sociale arrangementer har haft god tilslutning. Julefrokost /nytårstaffel 
 
Ad 2. Økonomi 
      2.1 Klubbens økonomi, likviditet og budget.  
            Regnskabet for 2019 udviser et overskud på 32.000 kr. Heraf har Klubflyveren indtjent 16.000 kr. 
            Egenkapitalen er pr. 31.12.19 på 89.000 kr. mod 57.000 kr. året før. 
            Det blev besluttet at nedskrive Klubflyverens værdi med 20.000 kr. til 110.000 kr., hvorefter   
           egenkapitalen bliver reduceret til 67.000 kr. 
             
Ad 3. Status på klubflyveren, herunder service, vedligehold, flyvetimer, økonomi etc. 
        1.2 Klubflyveren : Olietryksmåler er nu ok. Den kunstige horisont virker ikke. 1 stk. headsæt virker 
              heller ikke. 
              Besluttet at vi undersøger om der er brugte på markedet. – I modsat  fald fjernes den kunstige 
              horisont. – Mht. headsættet låner vi midlertidigt 1 sæt fra Steens Alegro. 
              Flyveren har for hele 2019 fløjet 88 timer og 100 timers eftersyn skal ske nu. 
 
Ad 4. Til- og afgang af medlemmer 
           Vi har 40 medlemmer mod 42 på samme tid sidste år. 
 
Ad 5. Drøftelse af køb af ny klubflyver. 
           Det nedsatte ”flyudvalg 2”  har set på forskellige muligheder. – Peger nu på en Aeroprakt A32 med  
           glascockpit og autopilot. Nypris ca. 725.000 kr. – Der er dog også andre muligheder med brugte 
           fly. f.eks. Sirius til ca. 950.000 kr. og CT til ca. 510.000 kr. – Men det hele er afhængig af, hvor meget    
           der vil blive fløjet med. 
           Aftalt at Steen, Brian L. og Per R. udarbejder oplæg til brug for drøftelse på Generalforsamlingen. 
           
Ad 6. Aktiviteter 
    6.1 Dagsorden til Generalforsamlingen fredag den 20. marts 2020 kl. 18.00 på Hotel Limfjorden 
           Jvf. vedtægterne § 15. 
           Der tilføjes et pkt. om drøftelse af evt. køb af klubflyver samt  
           ændring i vedtægterne § 05, stk. 02. ”I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.” Ændres  
           til: ”vægtes formandens stemme med 2 stemmer.”   
    6.2 Steen havde fået henvendelse fra formanden for Sindahl Flyveklub. Han inviterede os til en flyv-ind 
          dag med forslag til dato. – Aftalt at vi ”går efter” den 2. maj. alternativt den 16. maj 
    6.3 Standerhejsning den 2. maj kl. 10.00 hvorefter vi flyver til Sindahl. 
 
7. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde 
     Fastsættelse af næste møde. 
    7.1 DULFU, temamøde den 14. marts kl. 15.00 i Herning. Bestyrelsen opfordrer flest mulige til at deltage. 
          (DULFUS mail den 24. febr. 2020)  
    7.2 Næste møde den 20.marts kl. 17.00 på Hotel Limfjorden. 
            
 
 
 

 


