Thisted Flyveklub
Formandens beretning 2022
Velkommen til alle til den årlige generalforsamling her på hotel Limfjorden
Vores første bestyrelsesmøde efter generalforsamling 2021
1.
2.
3.
4.
5.

De forskellige poster blev fordelt således
Næstformand og webmaster Jette Horn
Facebook ansvarlig Brian Layborn
Ul / PPL formand Steen Larsen uddannelsesansvarlig Steen Larsen
Materialeansvarlig Per Refsgaard Sekretær Per Refsgaard
Kasser Per Steen Jørgensen (udenfor Bestyrelsen)

Siden sidste generalforsamling har vi haft lidt aktivitet Corona én satte sine spor men vi kom i gang med
flyvning og vi af holdte standerhejsning den 1 maj som vi plejer med god tilslutning til kaffe og rundstykker
Som vi plejer har vi holdt klub lørdage og når vi er kommet til sommertid er det som sædvanligt været om
onsdagen og været godt besøgt
Aktiviteter som vi har haft er bl.a. den 3 juli 2021 have vi åbent hus for interesserede fra kl 10.00 til 15.00
med mulighed for en flyvetur det var i anledning af en landsdækkende radio udsendelse som blev sendt på
på P 4 onsdag den 30 juni mellem kl. 10.00 – 12.00 men desværre dukkede der ikke nogen op
Med hensyn til vores skole fly skulle den ha pakket faldskærmen om selv om Per Refsgaard prøve og få det
udsat men uden held dvs. flyet skulle flyves til Vamdrup og få det gjort det tog Thomas Lynge sig af sammen
med Per Horn og tak for det.
Klubhuset som alle ved fået et tv sat op og internet
Drømmen om og få klubhuset fikset op lever stadig med lidt ny maling håber vi kan få det gjort i den
kommende sæson
Brian og jeg fløj ned og hentede den da den var flyveklar igen og vi kom sikket hjem selv om der var lidt
regnbyger hjem til Thisted
Vi fik skoling i gang igen så nu kunne vi komme i gang igen uheldigvis fik vi en skade på vingerne og flyet
skulle til Vamdrup igen for reparation og de hentede den på en trailer
Flyet er nu hjemme igen og vi er i gang med skoling og den første omskoling fra TMG er færdig Det er Karl
Åge Uhrenfeldt var til skill test med en kontrollant fra NULF og bestod flot tillykke til ham og Thomas Lynge
som instruktør

Dulfu`s nye uddannelses organisation
Som bliver kald DUO
Ansvarlig leder Det er Helge Hald som også er uddannelses chef i Dulfu

Skole Chefen Instruktør er udpeget af uddannelseschefen dvs. ansvarligfor uddannelsesaktivitet på
uddannelsesplads i DUO
Instruktører DUO er udpeget af uddannelse chefen

Vi har afholdt en instruktør møde hvor Per Horn og jeg forestår for grundskoling og Thomas Lynge gerne
tager sig af omskoling og PFT
Nye Medlemmer siden sidst det er Niels Thrane fra Nibe og Daniella og Hermann som kommer fra Stade i
Tyskland nær Hamborg de har købt sommerhus i Ræhr og har lejet hangarplads til deres Bonanza
Herman er tidligere testpilot ved booing men nu på pension men virker stadig som instruktør i Tyskland
Afgang af medlemmer er Lajla Larsen og Bjarne Kunz
Teoriundervisning. Vi havde 2 der var startet i Holstebro med valgte ikke og tage prøven
Vi har vores nye medlem Morten Abilhauge som har bestået 5 fag ved ppl og mangler kun 4 og han er klar
til skoling og han kommer fra Amtoft og tidligere prof pilot
Lidt nyt på medlemmer
Nye medlemmer som er på trapperne regner jeg med der er 2 mere som kommer de har bestilt tid ved
flyvelægen i Bøvling bjerg og når de har fået deres Medical skulle de også gerne begynde at skole hvor den
ene bor i Hunstrup og hans far i Thisted
Jubilæum
Svæve Thy har afholdt deres jubilæum 60 år for flyvepladsen og 50 år siden svæve Thy flyttede til Tødsø
hvor vi fra Thisted flyveklub købte en lille ting som de kan ha til minde en lille træflyver fra Margit Brandt
samtidig holde de standerhejsning vi var nogle stykker fra vores klub der tog vejen forbi
Jubilæum ja det kan Thisted flyveklub holde til næste år
Det er 80 år siden klubben blev grundlagt i 1943 der er sket meget siden dengang det må vi fejre

Julefrokost blev holdt på Gran Sultan med god tilslutning
Tak til bestyrelsen for samarbejdet det sidste år

Formand
Steen Lindemann Larsen

