
Bestyrelsesmøde Svævethy søndag den 17 jan 2016 

Tilstede ved mødet var hele bestyrelsen. 

1. Det primære for dette møde var Planlægning af dato for medlemsmøde og Generalforsamling. 
Man enedes om at afholde dette medlemsmøde lørdag den 13. februar kl 14. 
Dette vil betyde at vi har mulighed for at få eventuelle input til mødet fra instruktørgruppen som afholder 
møde den 24. januar 

2. Generalforsamling afholdes lørdag den 5. marts kl 14. 
 

3. Foreløbig dagsorden til medlemsmødet.  
1. Velkomst ved formanden 
2. Valg af ordstyrer 
3. Ove informerer om forskellige tiltag/ændringer vedrørende teoriundervisning under de nye regler og om 

muligheder for evt. sammen fletning af svæve og ul teori. 
Vi har haft kontakt til Thisted ul afdeling for at underøge muligheder i den retning. 

4. Ove informerer om muligheder for at få DGI konsulent for udvikling af klubben 
5. Klubbens økonomi / Andreas informerer. 
6. Vi har værdierne, men kan komme i den situation, at vi mangler likvid kapital. 

Hvad gør vi for at forbedre dette?  
Omlægge lån ?  (situationen for omlægning af lån er nok ikke bedre end den var sidste gang dette var på 
tale) 
Ændre på takster? 
Sælge noget af materiellet. Og i givet fald hvad? 
 

7. Fly kan bookes på flyvedage (lør/søn og helligdage) i vinterhalvåret. (i tidsrummet hvor der ikke er 
instruktører på vagt) 
Sådan har det været indtil nu, men nogle glemmer at se på booking listen i weekender, når man er på 
pladsen. Dette kunne ændres til at, man skal skrive sig på booking listen inden man flyver en af disse 
dage. På den måde vil man være tvunget til at se om flyet er optaget. 

8. Var det en ide at lave et klubseminar om Navigation og flyveplan ved flyvning med TMG 
9. Hvad med at gentage Roskildespillet – eller måske noget helt tredje.  
10. Input fra instruktørgruppen 

 

Øvrige ting der drøftedes på bestyrelsesmødet. 

1. Murværk på gavl af stuehus – der skal skiftes ca. 5 m2 sten i denne / disse er mørnet  
Arbejdet er aftalt med Poul Bak. 

2. Luftskakten i midten af værkstedet skal lukkes / blændes af oppe på taget. 
3. Der mangle ganske få ting før regnskabet er klar til revision 
4. Thomas udfærdiger refusions skema til skat så vi kan få brændstof afgifter retur for skoleflyvning 
5. Thomas laver medlemsindberetning til DGI.  

Derefter kan man ud fra medlemsgrupperingen udregne lokale tilskud og medlemstilskud fra Thisted 
kommune 
En lille ændring opad på driftstilskud fra Morsø kommune til 77.588,- (i regnskab står 76.593,-)   
 

 

Referent Thomas Christensen 


