
THISTED FLYVEKLUB 
 
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 16. febr. 2023 kl. 19.00 i Klubhuset. 
 
Til stede: 
Steen Lindemann Larsen 
Jette Horn 
Brian Laybourn 
Ejnar Kirk 
Per L. Refsgaard, ref. 
 
Afbud: 
Bent Penderup Kristensen (sygemeldt) 
Benny Hansen, suppl. 
 
Dagsorden:  
1. Siden sidst 
 
2. Økonomi 
      2.1 Klubbens økonomi, likviditet. 
 
3. Status på klubflyveren. 
     3.1 Service, vedligehold og benzinpåfyldning. 
     3.2 Økonomi, herunder flyvetimer og omskoling. 
      
4. Til- og afgang af medlemmer. 
 
5. Hjemmesiden 
 
6. Rengøring af Klubhuset 
 
7.  Kommende aktiviteter 
    7.1 Standerhejsning 
    7.2  Dagsorden til den kommende Generalforsamling samt fastsættelse af dato af denne. 
           Herunder også valg af bestyrelse, suppleant og revisor iht. § 04. 
           Der er ikke modtaget forslag til dagsorden fra medlemmerne. 
    7.3  Klubben har i dec. måned 80 års jubilæum. Hvordan markerer vi dette? 
 
8. Evt., herunder fastsættelse af næste møde. 

 
Referat 
Ad 1. Siden sidst  

1.1 Vi har fået købt klubflyver, C42B, 270.000 kr. som erstatning for den for forliste. 
           1.2 Lørdag den 28. jan. afholdte vi nytårstaffel i Klubhuset. Erling Klingenberg sponserede. 
 
Ad 2.  Økonomi 
            Regnskabet for 2022 forelå. Det udviste et overskud på 37.000 kr. og en egenkapital 46.000 kr. 
            I 2021 udviste det et underskud på 47.000 kr. og en egenkapital på 9.000 kr. 
            En af årsagerne til det positive resultat skyldes, at vi fra forsikringen har fået fuld erstatning 



              for det forliste fly, 320.000 kr. Flyet stod bogført til 295.000 kr. 
 
Ad 3.  Status på Klubflyveren 
            3.1 Service, vedligehold benzinpåfyldning. 
                   Der var ved købet udført fuld service. – Vi ønskede efter købet udført forskellige forbedringer, 
                   bl.a. til radio og transponder. Hvortil kom udgifter til fornyet flyvetilladelse. At i alt beløb udgif- 
                   terne hertil til ca. 9.000 kr. – Lige nu venter vi på en bestilt føler og så vil Klubflyveren være klar 
                   til flyvning. 
                   Mht. benzin havde vi en ordning, hvor Bent sørgede for, at der altid var fyldte benzindunke i 
                   skuret. Pga. sygdom kan Bent ikke længere påtage sig opgaven, så vi skal have fundet et andet 
                   medlem til at udføre dette. (Steen u.s.) 
           3.2  Økonomi, herunder flyvetimer og omskoling. 
                   For at opnå break even skal der flyves ca. 76 timer (før afskrivning.) 
                   Vi har 2 medlemmer, som skal skoles og ca. 14 medlemmer som skal omskoles. 
                   Det forventes at Klubflyveren vil overstige 100 flyvetimer i år. 
 
                   Brian foreslog at medlemmer kan indskyde/låne klubben 10.000 kr. årligt og man herved 
                   får ½ flyvetime: 20.000 kr = 1 time, 40.000 kr = 2 timer etc. 
                   Formål: at spare bankrenter for Klubben og give bonus i form af flyvetid. 
                   Der var positiv stemning herfor: Aftalt at Brian i samarbejde med kassereren udarbejder 
                   detaljeret dokument og at Per R. sørger for info. til medlemmerne. 
 
Ad 4. Til- og afgang af medlemmer. 

          Vi har 42 medlemmer mod tidl. 44 
 
Ad 5. Hjemmesiden 

          Der er på siden vist billede af den tidl. Klubflyver. Skal udskiftes til den nye. 
          Afventer indtil denne er blevet vasket og poleret. 
 
Ad 6. Rengøring af Klubhuset 
          Vi skal have fundet et medlem, som vil stå for dette (Steen u.s.) 

 
Ad 7.  Kommende aktiviteter 
          7.1 Standerhejsning 
          7.2  Dagsorden til den kommende Generalforsamling samt fastsættelse af dato til denne. 
           Herunder også valg af bestyrelse, suppleant og revisor iht. § 04. 
           Der er ikke modtaget forslag til dagsorden fra medlemmerne.            
          7.3  Klubben har i dec. måned 80 års jubilæum. Hvordan markerer vi dette? 
 
           7.1 Fastsat til lørdag den 29. april kl. 11.00 
           7.2 Fastsat til fredag den 14. april kl. 18.00 på Hotel Limfjorden (Jette reserver) 
                  Dagsorden iflg. vedtægterne 
                  Valg af bestyrelse, suppleant og revisor: 

                På valg er:    Steen Lindemann Larsen, formand – modtager  genvalg 
                Jette Horn  – modtager genvalg 
                                       Ejnar Kirk  – modtager genvalg 
                                       Brian Laybourn – modtager ikke genvalg 



               Suppleant for bestyr.medlem 
                Revisor 
                      Bent Penderup er overgået til passiv medlem og kan iflg. vedtægterne § 09 derfor 
                      Ikke længere være medlem af Bestyrelsen.  

                    Iflg. vedtægterne § 04, stk. 09 overtager suppleanten Bents plads indtil hans 
                    valgperiode udløber i 2024. 
              7.3  Klubben har i dec. måned 80 års jubilæum. Hvordan markerer vi dette? 

                     Besluttet markeret i sept. måned. Hvordan aftales på kommende 
                     møder. 
 
       Ad 8 Evt. 
                Steen har haft kontakt med motorcross klubbens miljømand. 
                Det blev aftalt, at der skal arbejdes på at forebygge støvgenerne 
                i hangaren. 
                 


