
Aktivitet: Referat af bestyrelsesmødet, Svævethy, den 22. april 2012 
Dato: 22. april 2012 kl. 10.30 i klubhus og via Skype. 
Deltagere: Bestyrelse: Thomas Christensen (TWC) og Bjarne Jensen (BJ). Ove Dahl Jørgensen (ODJ) 

og Otto Bæk (OB) var begge med via Skype. 
Suppleanter: Jørgen E. B. Pedersen (JP) og Karsten Aagaard (KAA) var til stede i klubhuset. 
Øvrige: - 

Referent: BJ 
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Nr. Emner Konklusion 
1. Indledning/formanden:  

a. Velkomst  
b. Referat fra sidste møde  
c. Positive/negative 

personsager 
d. Mødeplan, kommende 

bestyrelsesmøder  

a. Mødet afholdt i klubhuset i forlængelse af briefingen. ODJ og OB deltog via 
Skype. 
Mødet er i det væsentlige en planlægning af fly-in og jubilæumsfest (12/5). 

b. - 
c. - 
d. Næste bestyrelsesmøde: Blev ikke fastsat. 

2. Økonomiudvalg/kasserer 
a. Gennemgang af økonomi  
b. Medlemmer, ind-, ud-, 

ændringer, restancer 
c. Kassekredit 
 

a. Kontingentbetalinger tjekkes – enkelte har oplyst, at de endnu ikke har 
modtaget årsopkrævningen. 

b. Kjeld Rinberg, der er tidligere svæveflyver fra Viborg, melder sig ind hos os for 
at generhverve status og flyve TMG. Han betaler normalt indskud (1000 kr). 
ODJ vil stadig kontakte Tyge, med egen motorsvæver, for at høre om hans 
intentioner mht. medlemsskab af klubben. 

c. ODJ ønsker en gennemgang økonomien i nær fremtid, så vi kan vurdere 
likviditeten efter det sidste Stemme-afdrag senere på året. Der er indtil nu betalt 
ca. 850.000 kr. på flyet. Vi har mulighed for at overtrække kassekreditten 
kortvarigt. 

3. Flyvning 
a. Aktiviteter siden sidst og 

kommende. 
b. Eventuelle bemærkninger 

fra instruktørudvalget 
c. Elever 

a. Der bliver sommerlejr på Arnborg i år i uge 28 (fra mandag den 9. juli). Harry 
Jensen stiller sig til rådighed som instruktør. 
Flyv har meldt sin ankomst mandag den 7. maj. Redaktør Trabolt har arrangeret 
sammenligning af et antal moderne motorsvævefly med henblik på et 
særnummer af Flyv. Evt. kontaktes pressen. 

b. - 
c. Simon Vejlin Pedersen er registreret som talent og har derved mulighed for at få 

støtte fra DSvU til sportslig udvikling, f.eks. deltagelse i 2-sædet under DM eller 
støtte til deltagelse i juniorkonkurrencer. 
Vi har fået resultaterne fra S-teoriprøven. Én har bestået alt. Resten er dumpet i 
ét eller flere fag. Love og bestemmelser og aerodynamik, var dem, der var 
sværest at klare for eleverne. Der er ny prøve den 6/6-2012. Vi prøver at 
forberede eleverne til omprøven. 

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

a. - 
b. - 
c. Wirehenter kan ikke bremse. TWC taler med Søren Nielsen om reservedele. 
d. - 

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

a. Grillen mangler nye tønder. Skal fikses inden rødspætte fly-in begynder onsdag 
den 13. juni. 
Diget skal ryddes for nedklippet kvas. TWC kontaktede vort medlem Peter 
Jensen for lån en traktor og vogn. Han vil gerne komme efter kl. 16 i ugen, der 
følger dette bestyrelsesmøde. Hjælpere skaffes. 

b. - 
c. – 
d. – 
e. Taget over klublokalet er utæt. Gavl skal af og ny sinkinddækning, eller hvad 

der nu er nødvendigt, skal udskiftes (OB følger op). 
6. Sekretærens område 

a. Hjemmesiden 
b. Info til medlemmer 
c. Markedsføringsaktiviteter 
d. Sponsoraktiviteter 

a. - 
b. - 
c. - 
d. - 

7. Formandens område a. Jørn Schjøtler, formand for Friluftsrådets kredsbestyrelse i Thisted Kommune, 
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a. Relationer til myndigheder 
og organisationer 

b. Flyhandel 

har forespurgt, om vi kunne tænke os at blive repræsenteret i Friluftsrådet. TWC 
kontakter ham. 

b. ODJ og TWC taler med JCP om de sidste afdrag på Stemmen, så vi kan 
planlægge likviditeten efter det. 
ODJ og BJ forbereder nogle scenarier til brug for et senere klubmøde om 
strategien for klubbens flypark (og flyveaktiviteter) på længere sigt. Dette skulle 
gerne i gang i maj måned. 

8. Eventuelt 
a. Fly-in & fest (12/5) 
b. Åbent hus 
c. Rødspætte fly-in. 

a. Fly-in og jubilæumsfest lørdag den 12. maj, forberedelser: 
• Borde er bestilt i roklubben (JP har organiseret). 
• Reher Bager leverer maden – grill behøves ikke. 
• Drikkevarer: øl fra Thy bryghus, vin og vand fra købmand. Overskydende 

kan leveres tilbage. 
• Pynt og lyskæder efterlyses hos medlemmer, når deltagerantallet er kendt. 
• Musik er bestilt - spiller meget forskellige typer musik! 
• Strøm til musik? Poul Bak med byggetavle? 
• Hvis stort deltagerantal: Den store hangar inddrages og der etableres lys 

over platformen til hangaren. 
• Pølser og is skal der være nok af (Karl Åge) 
• TWC har talt med politiet ang. bevilling. 
• Bestik og tallerkener: pap og plastic (TWC bestiller) – har vi evt. en konto 

hos papirkompagniet? (OBJ og TWC). 
• Papirduge og servietter bestilles på samme måde. 
• Jørgen har måske 10 velourduge og klubben har 10 til festlig borddækning. 
• Pressemeddelelse ang. den 7. og fly-in udsendes i passende tid inden (BJ). 

 
b. Åbent hus 

• I weekenden den 9. - 10. juni 
• Skiltning ansøges (BJ). 

 
c. Rødspætte fly-in 

• Vi gentager successen fra sidste år. 
• Der planlægges i første omgang fire onsdage før sommerferien: uge 24, 25 

26 og 27 (onsdag i uge 24 er den 13. juni). 
• Indbydelse laves af BJ og udsendes i god tid. 

 


