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Dirigent: Peder 

 
Formandens beretning (Thomas): 

Året der er gået. Alle flyene blev klar til standerhejsning takket være en flot medlemsindsats. 

Åbent hus 2016 blev en meget velbesøgt begivenhed. Om det giver flere medlemmer kan vi 
ikke vide men det skaber en flot omtale. I 2016 har vi også enkelte gange dyrket 
onsdagsflyvning om eftermiddagen / aftenen med fin tilslutning. Det håber vi at fortsætte 
med gerne i samarbejde med Skive. På Arnborg har vi også vist flaget i 2016. Mathias 
bestod sin S-prøve og fløj juniorlejr på Sjælland. Vi har henover året fået 4 nye medlemmer 

hvilket er meget positivt. De slider med teoriundervisningen i øjeblikket. I foråret havde vi 
møde med en udviklingskonsulent. De par møder udmøntede sig i nogle grupper. Facebook 
giver os meget gratis PR og vores officielle facebookside har efterhånden mange følgere. Til 
Thy-Awards viste vi vores Ventus frem. 

Medlemstallet er 40 aktive medlemmer i øjeblikket. Vi ser en svagt stigende tendens takket 
være de 4 nye medlemmer.  
EKNM sikkerhedsplan: Peder og Thomas var til møde med trafikstyrelsen i efteråret. Let 
skærpning af kravene. Thomas har sendt et udkast til trafikstyrelsen. 
 
Kasserens beretning (Andreas): 

Resultatet blev lidt ringere end forventet. Vi har et driftsunderskud på rundt regnet 68.500 kr. 
Årsagen skyldes bl.a. højere afskrivning på fly. Flere medlemmer og mere flyvning er en 
måde at afhjælpe lidt. Der har været højere omkostninger på fly end forventet. Omlakering af 

SW har tæret på kassekreditten. Budgettet for 2017 bør alt andet end lige være mere 
passende. 
 
Gennemgang af regnskab: Regnskabet ligger på loginsiden. 

 

Beretningerne godkendt enstemmigt. 
 
Forslag fra medlemmerne: 

 
Forslag 1: Bemyndigelse til salg af Stemme S6 

Der diskuteres frem og tilbage.  
Ove: Prognoseværktøjerne er på vej og de kan være en stor hjælp til at spå en lille smule 
om klubbens fremtidige økonomi. En bemyndigelse er dog harmløs og giver en ny 
bestyrelse mulighed for at handle hurtigt hvis det skulle blive nødvendigt.  
Poul Kortbek foreslår ændring af forslag: Bemyndigelse til salg af ét fly. 

 
 
 
 



8 for 
6 imod 
 

Forslaget er hermed ændret. 
 
0 for, Forslag dermed faldet til jorden. 
 
Forslag 2: Bemyndigelse til udlejning af fly til andre klubber eller enkeltpersoner 

Det skal naturligvis være sådan at det ikke bedre kan betale sig at leje end at være medlem 
så det problem ikke opstår. Der skal derudover kigges på selvrisikoen som lyder på 25000 
kr. og som jo nok bremser folk. Jo flere timer vores fly har jo lettere er det at blive ved med 
at have dem klubben. Det er væsentligt nemmere hvis de aktuelle lejere er medlemmer af 

klubben over en evt. kort periode. Dermed elimineres forsikringsspørgsmålet også.  
 
Der stemmes om ændringsforslag: Bemyndigelse til udlejning af fly til andre klubber 

 

14 for 
 
0 imod 
 
Hermed ændret. 

 
11 for 
4 imod 
 
Hermed vedtaget. 

 
Fremlæggelse af budget og takstregulativer for 2017 

Selvom det i klubben ikke er kutyme overvejes der fremover at lave et likviditetsbudget for at 
få et andet indblik. Der er budgetteret med et driftsunderskud på 16000 kr. i 2017 

 
Der stilles 3 forslag til takstregulativ for 2017. (Thomas) 
 
I alle forslag er Ventus Tacho steget da den har stået stille i årevis grundet fejl i regnearket. 
Den hæves fra 200-320 kr. Derudover er forslag 1 blot med stigninger men stadig krop og 

tachotid som altid. 
 
Forslag 1: Std takst med stigninger. 
Forslag 2: Motorsvæverne afregnes udelukkende for tacho. 

Forslag 3: Som 2 med undtagelse af Motorfalken.  
 
Forslag 3 trækkes tilbage 
 
Forslag 1: Std. takst med stigninger. 

Forslag 2: Motorsvæverne afregnes udelukkende for tacho. 
 
Forslag 1: 12 for 
Forslag 2: 2 for 



 
Forslag 1 vedtages. 
 
Dermed er vores takstregulativ som det plejer blot med stigninger. Dvs. der afregnes 

for både krop og motor. 

 
 
Fremlæggelse af flyvereglement 

Ove som ny flyvechef. Ingen ændringer.  
 
Enstemmigt godkendt. 
 
Valg af bestyrelse 

 
Formand Thomas Christensen er på valg og modtager ikke genvalg 
Bestyrelsen foreslår Poul Bak Pedersen 

 
Ingen andre forslag 

 
Inden afstemning har Poul ordet 

 
Betingelserne er: Poul skal have hjælp til diverse blandt andet IT. Vi øvrige i 

bestyrelsen vil gøre alt hvad vi kan og Thomas som træder ud vil fortsat være IT-

mand.  

 
Poul Bak er enstemmigt valgt. 

 
På valg er bestyrelsesmedlem Ove Dahl Jørgensen. 

 
Ikke andre forslag. Ove er genvalgt enstemmigt.  

 
Suppleanter: Der skal findes to.  

 
Kim Kortegaard modtager genvalg. Enstemmigt valgt. 

 
Niels Svingel er valgt som 2. suppleant.  

 
Revisorer: Poul Bak afgår og JCP overtager.  

 
Poul K tager imod genvalg og vælges enstemmigt. 

 
Thomas Christensen vælges som revisorsuppleant.  

 
 
Evt.  

 
Stella aftages fra græsplan og passer i stedet klubhus. Det er vi meget taknemmelige for.  
 



Harry har i tillæg til den vanlige vagtliste lavet et nyt hold der hedder klub og vedligehold. 2 
personer, 3 uger af gangen i sæsonen.  
 

Kim K: Er det muligt at få en fast instruktørvagt onsdag aften såfremt det bliver en succes. Vi 
tager ja hatten på og ser hvad vi kan gøre når aftenerne bliver lange nok fra maj måned. Om 
der både skal spil og instruktør på kan diskuteres. 
 

Jonas: Onsdag aften ændres til tirsdag da skibonitterne flyver om onsdagen og det ville 
være fint at kunne flyve hos hinanden fremfor at flyve den samme aften i hver vores klub. Er 
tilslutningen lav kan vi i stedet blot aftale en af de to dage og mødes der.  
 
Kim K: Højt timekrav på SW. Kan instruktørerne nedsætte det? 

 
Ove: 18m med flaps. Ove undersøger hvad der er realistisk at nedsætte den til da den 
skønnes at kræve lidt erfaring. Men måske ikke helt så meget.  
 

Andreas. Vende Stemmen om i hangar således den bliver nemmere at få på vogn.  
 
Tak for god ro og orden. 

 
Jonas Riis Sørensen.   


