Referat fra generalforsamling i Thisted Flyveklub
Afholdt den 12. juni 2020 på Hotel Limfjorden

Dagsorden ( iflg. vedtægterne § 15 )
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
4. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og en suppleant iflg. § 04.
På valg er: Steen Lindemann Larsen, formand – modtager genvalg
Per L. Refsgaard – modtager genvalg
Benny Hansen – modtager ikke genvalg
Erling Klingenberg, (har været suppleant for Bent P. Kristensen, som efter eget ønske udgik
af Bestyrelsen) 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. Bestyrelsen forslår ændring i vedtægterne § 05, stk. 02.: ”I tilfælde af stemmelighed foretages
lodtrækning.” Ændres til ”vægtes formandens stemme med 2 stemmer.”
9. Beslutning om evt. køb af klubflyver. – Der har i vinterhalvråret pågået en række drøftelser herom,
såvel officielle som uofficielle, og vi skal nu have fundet ud af, hvad vi vil.
10. Eventuelt
Herunder: Per Horn informerer om sidste nyt fra DULFU

Referat:
Ad 1. Valg af dirigent.

Daniel Hyldgaard blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed
beslutningsdygtig, samt at tidspunktet for afholdelsen var en del for forsinket pga. coronaepidemien.

Ad 2. Formandens beretning.
Efter generalforsamlingen i marts 2019 afholdte den nye bestyrelse sit første møde ugen efter,
hvor bestyrelsen fordelte posterne således:
Steen L. UL-formand
Jette H. næstformand og webmaster
Bent P. Kristensen materiale- og uddannelsesansvarlig samt fortsætte som Face-book redaktør.
Per R. sekretær
udenfor bestyrelsen fortsatte Per S. som kasserer.
I det forløbne år valgte Bent at udgå af bestyrelsen. Steen påtog sig opgaven som uddannelsesansvarlig, Per R. som materielansvarlig . Brian Laybourn (ikke bestyrelsesmedlem) som Face-book
redaktør. Erling Klingenberg, suppl. indtrådte i bestyrelsen som fuldgyldigt medlem.
Lørdag den 27. april 2019 blev der holdt standerhejsning.
1 medlem havde efter bestået teori (hos SvæveThy.) taget UL-certifikat.
Mht. medlemmer har der været en nettotilgang på 2, så vi nu er på 42 medlemmer.
Det har været aftalt med Svæve Thy at vores medlemmer kunne få teoriundervisning der.
I undervisningen indgik der rigtig meget teori, som ikke var relevant for vores elever, så
bestyrelsen satser nu på, indtil videre, at gå tilbage til PPL-teori.
Der er indgået aftale med Svæve Thy og os om, at vi frit kan lande på begge pladser, hvor vi skal
betale et årskort til Svæve Thy.
Klubflyveren har fået monteret bremser, så også instruktøren kan bremse den. Dermed opfylder
flyet kravene til skoleflyvning.
Der har i det forløbne år været et enkelt havari med stor materiel skade. Heldigvis uden alvorlig
personskade.
Herudover har der været drøftelser om køb af klubfly. Nærmere herom under pkt. 9.
Generelt havde sommeren været en god flyvesæson og nogle medlemmer havde på flere ture,
både lange og korte.

Ad 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
Per S. gennemgik regnskabet i overordnede tal. Regnskabet var vedlagt dagsordenen.
Regnskabet for 2019 udviser et overskud på 12.000 kr. efter at der er afskrevet med 20.000 kr.
på Klubflyveren. Klubflyverens regnskabsmæssige værdi er 110.000 kr. efter afskrivningen.
Egenkapitalen er på 69.000 kr. mod 57.000 kr. året før.

4. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og en suppleant iflg. § 04.
På valg er:

Valgt blev:

Steen Lindemann Larsen, formand – modtager genvalg
Per L. Refsgaard – modtager genvalg
Benny Hansen – modtager ikke genvalg
Erling Klingenberg, (har været suppleant for Bent P. Kristensen, som efter eget ønske udgik
af Bestyrelssen) Erling Klingenberg som suppleant – modtager genvalg
Steen Lindemann Larsen, formand, genvalgt
Per L. Refsgaard, genvalgt
Erling Klingenberg, valgt ind som ordinært medlem
Brian Laybourn, nyvalgt
Benny Hansen, modtog valg som suppleant

Ad 5. Valg af revisor
Palle Rosenkrantz nyvalgt, i stedet for Erling, da han indtræder i bestyrelsen som ordinært medlem
6. Fastsættelse af næste års kontingent
Forbliver uændret.
ad 7. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag
Ad 8. Bestyrelsen forslår ændring i vedtægterne § 05, stk. 02.: ”I tilfælde af stemmelighed foretages
lodtrækning.” Ændres til ”vægtes formandens stemme med 2 stemmer.”
Ændringsforslaget blev vedtaget.
Ad 9. Beslutning om evt. køb af klubflyver. – Der har i vinterhalvråret pågået en række drøftelser herom,
såvel officielle som uofficielle, og vi skal nu have fundet ud af, hvad vi vil.
I forbindelse med drøftelserne havde der været nedsat udvalg for at se på flytyper og økonomi.
Som resume heraf blev der fundet frem til en nyere brugt Sirius TL til 900.000 kr. som opfyldte alle ønsker
om en moderne UL-flyver. – Det var også blevet undersøgt, hvor meget klubmedlemmerne ville give i
lånetilsagn med tilbagebetaling over 10 år. Lånetilsagnene beløb sig til 259.000 kr., hvorefter resten skulle
lånes i form af banklån.– For at få balance i økonomien skulle der årligt flyves 275 timer a 600 kr. – Blev der
fløjet færre timer ville timeprisen stige og dermed også mindre attraktiv at leje flyet. Herefter var det
blevet undersøgt, hvor mange timer medlemmerne forventede at flyve årligt. En tilbagemelding viste, at de
tilsammen forventede at flyve 210 timer årligt, når timeprisen var 600 kr. - Per H. havde i samarbejde med

Jette og Birger udarbejdet forslag til vedtægter for køb af flyet, som blev gennemgået. Formålet var en
sikring af flyets indtjening og forrentning.
Efter drøftelse, hvor man fandt økonomien meget usikker, blev flykøbet sat til skriftlig afstemning.
Der var et klart flertal af nej-stemmer, hvorefter dette flykøb ikke blev til noget.

10. Eventuelt
Herunder: Per Horn informerer om sidste nyt fra DULFU
Der var stor fremgang af nye medlemmer.
Der arbejdes p.t. med:
*UL-teori- og prøver
*DULFU/DSVU sprogprøve test og organisation
*600 kg klassen
*Flyvecenter DULFU
*Gav eksempler på praktiske opgaver
-en UL pilot var nødlandet pga. benzinmangel. Tafikstyrelsen havde rettet henvendelse til DULFU
herom.
-elev klagede over instruktør
-klage fra instruktør over uddannelseschef etc.
-i Nr.Felding var der blevet oprettet DULFU-flycenter, hvor der nu kunne afholdes diverse aktiviteter,
Dulfu-træf, møder/seminarer, fly-in med gratis brug af faciliteter mm.
Steen Lindemann orienterede om et kommende besøg til Klubben af ca. 11 9-kl.elever som ville få
mulighed for en lille rundflyvning.
Daniel H. hævede mødet kl. 19.30 og takkede for god ro og orden.

