Generalforsamling i Thisted Flyveklub.
Dagsorden ( iflg. vedtægterne § 15 )
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. Se vedhæftede bilag.
4. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
På valg er: Steen Lindemann Larsen, formand – modtager genvalg
Erling Klingenberg – modtager genvalg
Per L. Refsgaard – modtager genvalg
Suppleant Benny Hansen – modtager genvalg
5. Valg af revisor
Erling Klingenberg – modtager ikke genvalg
6. Fastsættelse af næste års kontingent
7. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag
8. Eventuelt
Referat:
Ad 1. Valg af dirigent.
Simon Lomholt blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed
beslutningsdygtig.

Ad 2. Formandens beretning.
Se beretningen på vedhæftede fil.
Ad 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab, ved kassereren. Regnskabet var udsendt
sammen med dagsordenen.
Per Steen J. gennemgik regnskabet, for år 2021, i overordnede tal. Selve driftsresultatet
udviste et underskud på 46.775 kr., hvilket betød, at egenkapitalen var reduceret til 9.172 kr.
På Klubflyveren havde de samlede udgifter været på 79.000 kr., hvortil skal tillægges afskrivning på 20.625 kr.. Der havde været ekstraordinære udgifter på 25.000 kr. til faldskærmsompakning samt selvrisiko på forsikringen efter skade under skoleflyvning. Vores bankgæld
er pt. 262.000 kr. og vi har et rådighedsbeløb på 37.000 kr.
Regnskabet blev taget til efterretning, idet formanden under pkt. 8 ville redegøre
for forventede indtægter på Klubflyveren for året 2022.

Ad 4. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
På valg er: Steen Lindemann Larsen, formand – modtager genvalg
Erling Klingenberg – modtager genvalg
Per L. Refsgaard – modtager genvalg
Suppleant Benny Hansen – modtager genvalg
Alle blev genvalgt med undtagelse af Erling, da han havde meddelt, at han alligevel ikke ønskede
at modtage genvalg.
I stedet for blev Bent Penderup Kristensen valgt.
Ad 5. Valg af revisor
Erling Klingenberg – modtager ikke genvalg¨.
Birger Kühn blev valgt.
Ad 6. Fastsættelse af næste års kontingent
Forblev uændret.
Ad 7. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
Ad 8. Eventuelt
* Steen L. fortalte at Klubflyveren i 2021 kun havde fløjet ca. 35 timer. –Årsagen skyldes bl.a.
at den over flere omgange havde på værksted i Vamdrup over længere perioder i sommerhalvåret, hvor det som bekendt er bedst flyvevejr. – I 2022 har vi som minimum 2 elever der
skal skoles og formentlig bagefter have ekstra flyvetimer for at opnå passagertilladelse.
Hertil kommer medlemmer, som skal omskoles samt almindelig udlejning. – Det forventes,
at der som minimum i år vil blive fløjet 100 timer, hvilket vil give overskud på klubregnskabet.
* Booking af Klubflyveren. – Der blev fremsat ønske om, at man på bookingportalen også
kunne se, hvem der havde booket flyveren.
*Per H. orienterede om arbejdet i DULFU. Henviste til beretning fra Repræsentantskabsmøderne.
I marts havde der på landsplan været afholdt temamøder over emnerne:
1. Det løbende arbejde i Bestyrelsen
2. Holdninger og sikkerhed
3. OPT/OUT/600 kg.
Kom med eksempler på det externe arbejde, hvor også Trafikstyrelsen er involveret.
- havari med overvægt
- et meget lavt flyvende UL-fly
- ældre herre uden certifikat havareret med ULfly
- pilot lander på forkert bane
Eksempler på interne sager.
-pilots medical er udløbet. Flyver og laver havari.
- PFT er udløbet.
- manglende udfyldelse af havarirapport.
- arbejdet med 600 kg klassen/problematikken.
Simon L. kunne hæve mødet kl. 19.35. d

