
THISTED FLYVEKLUB 
 
 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde mandag  den  17. maj 2021 kl. 19.00 i Klubhuset 
 
Til stede: 
Steen Lindemann Larsen 
Ejnar Kirk 
Jette Horn 
Erling Klingenberg 
Brian Laybourn 
Per L. Refsgaard, ref. 

 
Dagsorden:  
 
1. Siden sidst 
 
2. Økonomi 
     Klubbens økonomi, herunder gennemgang af regnskabet for 2020. 
 
3. Til- og afgang af medlemmer 
 
4. Status på den nye klubflyver, herunder service og vedligeholdelse. 
 
5. Kommende aktiviteter 
    Herunder: 1. vedligeholdelse af klubhuset 
 
6. Fastsættelse af dagsorden til den ordinære generalforsamling samt tid og sted. 
 
7. Eventuelt, herunder fastsættelse ny mødedato. 
 
Ad 1. Siden sidst 
          * ”Bøvlet” med påfyldning af benzin på Klubflyveren er nu løst. 
          * Der blev holdt standerhejsning lørdag den 1. maj 
          * Der er indkøbt TV skærm til installation i Klubhuset 
          *            Do.          Lille kompressor 
          * Der har været afholdt instruktørmøde 
 
Ad 2. Økonomi 
           Klubbens økonomi og regnskab for år 2020 blev drøftet. 
           Der skyldes ca. 230.000 i banken 
           Driftresultatet efter afskrivning på den den gl. Klubflyver (solgt) udviste et 
           underskud på 13.000 kr. – Der blev afskrevet 31.000 kr. 



Ad 3. Til- og afgang af medlemmer 
           Siden sidste bestyr.møde i okt. har der været en tilgang med 4 medlemmer, så vi 
           nu i alt er 40 medlemmer. 
 
Ad 4. Status på den nye klubflyver, herunder service og vedligeholdelse 
          *Senest i juli måned skal redningsskærmen kontrolleres og pakkes om. 
            Dette kan ikke udføres her i landet. – Per R. er pt. i gang med at undersøge, 
            hvordan dette kan udføres, så der bliver mindst mulig ground-tid. 
         *der resterer ca. 40 timer til næste service. 
         *benzinmåler skal anskaffes og installeres i instrumentpanelet. Herudover skal 
           cockpittaget repareres for utæthed. 
 
Ad 5. Kommende aktiviteter 
          Herunder: 1. vedligeholdelse af klubhuset 
          Indvendig: loftet skal males 
          Udvendig: Alt udvendigt skal males med undtagelse af terrassen. 
                             Terrassen skal renses for alger. (Per R.) 
 
          Aftalt at Per R. skriver til medlemmerne herom. Der skal bruges ca 10. mand. 
          Aftalt udført søndag den 6. juni med start kl. 10.00. 
 
Ad 6. Fastsættelse af dagsorden til den ordinære generalforsamling samt tid og sted. 
          Der er ikke indkommet forslag til dagsordenspunkter fra medlemmerne. 
          Dagsordenen fastsættes derfor jvf. vedtægterne. 
          Jvf. vedtægterne er 3 personer på valg udover formanden og revisor, som er på valg 
          hvert år. 
          Dato for generalforsamlingen blev fastsat til fredag den 11. juni kl. 18.00 på  
          Hotel Limfjorden med efterfølgende spisning kl. 19.30 (Erling) 
 
 
Ad 7. Eventuelt, herunder fastsættelse ny mødedato. 
           Intet under evt.  
           Nyt møde aftalt til torsdag den 24. juni. 


