
 

Thisted Flyveklub 
 
Referat af Bestyrelsesmødet torsdag den 21. april 2022 kl. 19.00 I Klubhuset 
 

Dagsorden 
 
1. Konstituering af bestyrelsen. 
    Besættelse af funktioner iflg. vedtægterne § 04, stk. 08. 
    (Webmaster, Facebook ansvarlig, UL formand, UL     
    materielansvarlig, uddannelsesansvarlige UL og PPL). 
    Kasserer. 
 
2. Klubbens økonomi, likviditet og budget. 
 
3. Til- og afgang af medlemmer 
 
4. Kommende aktiviteter 
 
5. Eventuelt. 
    Herunder fastsættelse af næste møde. 
 
Til Stede: 
Sten Lindemann Larsen 
Jette Horn 
Brian Laybourn 
Ejnar Kirk 
Bent P. Kristensen 
Per L. Refsgaard, ref. 
Afbud: 
Benny Hansen, suppleant 
 
Referat 
Ad 1. Konstituering af bestyrelsen. 
Bestyrelsen konstituerede sig således: 
Steen Lindemann Larsen, formand ( valgt på generalforsamling) UL formand og 
Uddannelsesansvarlig 
Jette Horn, næstformand og webmaster 
Brian Laybourn, Facebookansvarlig  
Per L. Refsgaard, materielansvarlig, medansvarlig Karl Åge Uhrenfeldt 
Per L. Refsgaard, sekretær 
Herudover Bent P. Kristensen, klubhusansvarlig 
 
Ad 2. Klubbens økonomi, likviditet og budget. 
Vores bankgæld er på 262.000 og vores rådighedsbeløb er på  37.000 kr. 



 
Forsigtig budgetteres der med 110 flyvetimer med Klubflyveren i 2022. Med et break even på 79 
timer 
forventes det at give et overskud før afskrivning på ca. 12.000 kr. ( I år er der til dato fløjet 21 
timer). 
 
Steen vil på et opslag i Klubhuset månedsvis opsummere antal fløjet timer med Klubflyveren. 
 
Ad 3. Til- og afgang af medlemmer. 
Siden generalforsamlingen har der været tilgang med 1 medlem, så vi nu er oppe på 44 
medlemmer. 
 
Ad 4. Kommende aktiviteter 
4.1 Standerhejsning lørdag den 23. april 
4.2 Maling af Klubhuset. – Vi vil gøre det løbende over sommeren således at malergrejet vi være 
       til rådighed (kan stå i instruktørrummet) 
       Aftalt at Ejnar køber maling (pine/sort) samt malergrej. 
4.3 I løbet af sommeren, når det er flot flyvevejr arrangerer vi klubtur til Læsø 
4.4 Ved godt vejr vil vi arrangere grill – aften. 
 
Ad 5. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde. 
5.1 Vi har et web-kamera, som Bent vil søge sat op. – Skal aftales med Bo. 
5.2 Næste møde fastsat til torsdag den 15. sept. kl. 19.00 i Klubhuset. 
 
 


