
Aktivitet: Referat af bestyrelsesmødet, Svævethy, den 18. januar 2012
Dato: 18. januar2012kl. 19.30via Skype.
Deltagere: Bestyrelse: Thomas Christensen (TWC), Ove Dahl Jørgensen (ODJ), Otto Bæk (OB), Bjarne 

Jensen (BJ), Tommy Jensen (TJ).
Suppleanter: Jørgen E. B. Pedersen (JP)
Øvrige: -

Referent: BJ

Side 1 af 2

Nr. Emner Konklusion
1. Indledning/formanden: 

a. Velkomst 
b. Referat fra sidste møde 
c. Mødeplan, kommende 

bestyrelsesmøder 

a. Primære formål med mødet er tilrettelæggelse af de nærtstående opgaver / 
medlemsmøde / generalforsamling / standerhejsning / jubilæum / Fly-in i maj.
Vi havde fra begyndelsen af mødet og frem til kl. 19.55 kontakt med JCP over 
Skype angående byggeriet og Stemme S6. Informationen fremgår nedenfor 
under de enkelte punkter.

b. -
c. Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 8. februar 2012 kl. Efter mødet ÆNDRET 

TIL: Søndag den 12. februar kl. 19.30- på SKYPE.
2. Økonomiudvalg/kasserer

a. Gennemgang af økonomi 
b. Medlemmer, ind-, ud-,

ændringer, restancer

a. Blev hurtigt gennemgået, da årsafslutningen er lige oppe over og vi holder et nyt 
bestyrelsesmøde om kort tid.

Ser generelt lidt bedre ud med flyvning end for et år siden. Udgifter er mindre
den sidste år.

Kassekredit er i negativ, men der kommer snart tilskud fra fase 1+2 af 
projekterne.

Regnskabet for 2011 bliver lukket senest den 31. januar.

b. Karsten Serup vil være hvilende eller passiv.
Jens Pisarski vil være passiv.
Der er status quo eller en svag stigning i medlemstal.

3. Flyvning
a. Aktiviteter siden sidst og 

kommende.
b. Eventuelle bemærkninger 

fra instruktørudvalget
c. Elever

a. -
b. -
c. Der deltager fire i teoriundervisningen. AlaksandrasJonciauskasskal arbejde i 

Grønland og deltager derfor Ikke i teori i år.

4. Materiel
a. Fly
b. Vedligehold af fly
c. Andet materiel
d. Værksted

a. JCP oplyste via Skype, at han er ved at lave de sidste papirer for at få Stemme 
S6 over på dansk register. Flyet var færdigt den 25. november.

b. TWC taler med Poul Kortbek ang. Status på reparation af spil.
Wire til spil: skal vi have 500 m ny wire. JP ved, at Thomas Nymark fra Ferslev 
kan kan skaffe wire billigt. Ingen beslutning blev taget.

c. ODJ taler Peer Larsen.
5. Ejendom / flyveplads

a. Vedligeholdelse
b. Undervisningslokale/alrum
c. Offentlig drift/forpagtning
d. Miljøhensyn etc.
e. Bygninger

a. Markeringsspandene skal repareres. Der skal laves bundplade – evt. af 
støbeplade. Hvordan laver vi den billig? Der er reservemateriale nok til i år, men 
hvad til næste år?

Friebekan levere nogle flyveplads markers til en rimelig pris, men de lever 
tilsyneladende ikke op til de danske krav. TWC undersøger.

b. JCP over Skype om økonomien i projektet:

Døre og vinduer sat ind den 29-31/1. Oprydning 1. weekend i februar. Borde og 
stole er bestilt. Projektor 4000 lumen. 46” Tv til undervisning 4.500 kr. Pc er 
bestilt. Belysning mangler, der er afsat 5000 kr.

Budget revision til LAG gulvtæppe. Total økonomi er nu 5000 kr. under det 
beløb, som udløser max. tilskud. Projektet rammer formentlig budgettet og bliver 
udgiftsneutral for os. Der er store rabatter på det meste. Poul B. (entrepenør) er 
noget billigere end vi har regnet med.

Vi er færdige, når vi har ryddet op den 1. weekend i februar (4.-5. februar).

Regnskabet skal slutteligt til revisor og underskrives af formanden.

c. –
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d. –

e. Hvis vestmuren skal vandskures, skal den være helt i orden, dvs. sten skal 
skiftes etc. Harry vil gerne reparere muren når det bliver forår, hvis han får den 
fornødne assistance.

6. Sekretærens område
a. Hjemmesiden
b. Info til medlemmer
c. Markedsføringsaktiviteter
d. Sponsoraktiviteter

a. Skabelonen til hjemmesiden er oppe at køre og der bliver langsomt lagt indhold 
ind.

b. -
c. -
d. -

7. Formandens område
a. Relationer til myndigheder 

og organisationer
b. Flyhandel

a. –
b. -

8. Eventuelt
a. Medlemsmøde
b. Generalforsamling
c. Standerhejsning og reception 

den 26. marts
d. Fly-in / Åbent hus 12. maj

a. Medlemsmødet bliver søndag den 26. februar kl. 14.

Scenarier for fremtiden til diskussion (ODJ, BJ).

Punkter til medlemsmødet samles sammen via email i den kommende til.

b. Generalforsamling søndag den 11. marts kl. 14 (indkaldelse senest 1. marts).

TWC og ODJ laver generalforsamlingsindkaldelse. TWC modtager input til 
beretningen fra bestyrelsen.

På valg: Ove Dahl Jørgensen, Otto Bæk og Bjarne Jensen.

c. Der indbydes til receptionen under sloganet Nordvestjyllands Center for 
Fritidsflyvning (også på brevpapir og hjemmeside).

Husk Lauridsen LAG på indbydelsen + Hyldigfra kommune, som blev informeret 
om masterplan. Hyldig? (Kontakt JCP ang. navn).

Der indbydes desuden Thisted og Mors borgmester + kommunalbestyrelse + 
kommunaldirektør.

Radio Limfjord og TV Midt Vest, aviser får pressemeddelelse. Kai Hartmeyer.

d. Der afholdes fly-in med efterfølgende fest (deltagerbetaling). Mulig musik 
undersøges.

Husk de gratis foreningsmeddelelser i Radio Limfjord.


