THISTED FLYVEKLUB
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 28. okt. 2021 kl. 19.00 i Klubhuset.
Til stede:
Steen Lindemann Larsen
Jette Horn
Erling Klingenberg
Brian Laybourn
Per L. Refsgaard, ref.
Afbud:
Ejnar Kirk
Benny Hansen
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Økonomi
Klubbens økonomi
3. Til- og afgang af medlemmer
4. Status på klubflyver:
4.1 service og vedligeholdelse.
4.2 vi har en selvrisiko på 9.500 kr. som betales af lejer af flyet.
Ved skoling er det Klubben, som betaler hele selvrisikoen.
Det foreslås, at elever under skoling skal betale ½- delen, hvis
unheldet er ude.
4.3 I forsøg på at øge udlejningen foreslås det at lade medlemmer
forudbetale for 10 timers flyvning (6.000 kr) for så at lade time
nr. 11 være gratis.
5. Kommende aktiviteter
6.1 vedligeholdelse af klubhuset
6.2 afholdelse af julefrokost
6. Eventuelt, herunder fastsættelse ny mødedato.
Referat
Ad 1. Siden sidst.
1.1 Klubflyveren var blevet grounded pga. skader ifm. skolefllyvning
1.2 Flyveteori: 2 personer har påbegyndt UL teori i Holstebro.

og 2 personer påbegynder PPL teori jan. 2022.
1.3 Klubhuset er blevet hovedrengjort af Erling.
Ad 2. Klubbens økonomi
Klubflyveren mangler at flyve ca. 35 timer mere i år.
Det betyder, at vi er bagud med indtjeningen, samt at vores rådighedsbeløb
dermed reduceres på kassekreditten. Vores låneramme skulle reduceres med
20.000 kr. pr. 1. jan. 2022. – Det er nu aftalt med banken, at reduktionen udsættes
med 1 år. – Pr. 1. jan. 2022 forventer vi at skylde banken ca. 255.000 kr.
Ad 3. Til- og afgang af medlemmer
Tilgang med 1 medlem, så vi nu er på 41 medlemmer.
Ad 4. Status på klubflyveren:
4.1 Service og vedligeholdelse.
Ved skoleflyvning blev den i sept. måned skadet. – Efterfølgende blev den afhentet
og på trailer kørt til rep. i Vamdrup. Den er nu ok. igen med fornyet flyvetilladelse.
Nu venter vi blot på flyvevejr, så vi kan få den fløjet hjem. Inkl. moms beløb skaden
sig til 125.000 kr. – Dette beløb betales af forsikringen eksl. en selvrisiko på 1250
Eur.
Herudover har vi fået udskiftet køleren, renset bremser samt justeret motorgang.
4.2 Vi har en selvrisiko på 9.500 kr. som betales af lejer af flyet. Ved skoling er det
Klubben, som betaler hele selvrisikoen.
Det foreslås, at elever under skoling skal betale ½- delen, hvis uheldet er ude.
Ved efter drøftelse enighed om, at der ikke ændres i det hidtil gældende.
4.3 I forsøg på at øge udlejningen foreslås det at lade medlemmer
forudbetale for 10 timers flyvning (6.000 kr) for så at lade time nr. 11 være gratis.
Udsat til senere behandling.
Ad 5. Kommende aktiviteter
5.1 Vedligeholdelse af klubhuset
Udsat til foråret 2022
5.2 Afholdelse af julefrokost.
På Grand Sultan fredag den 10. dec. kl. 18.30. – PR skriver til medlemmerne.
Ad 6. Eventuelt, herunder fastsættelse ny mødedato.
Næste møde fastsat til 24. febr. 2022 kl. 19.00.

