Midtjyllands Lufthavn har fået ny bestyrelse
Bestyrelsen for den fælles kommunale lufthavn i Karup har på dets 1. ordinære
bestyrelsesmøde konstitueret sig for valgperioden 2022 – 2025.
Midtjyllands Lufthavn blev etablerert i 1965 på initiativ af midt- og vestjyske kommuner og Ringkjøbing og
Viborg amter og ejes i dag stadig på andelsbasis af ni jyske kommuner:
Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg (hjemsteds
kommune).
På det første bestyrelsesmøde i Midtjyllands Lufthavn efter kommunalvalget i efteråret 2021, afholdt den
21. januar 2022, har den nye bestyrelse konstitueret sig for valgperioden 2022 – 2025 således:

Bestyrelsen
Borgmester
Byrådsmedlem
Næstformand Erhvervsrådet
Borgmester
Produktionschef Jyden Bur
Kommunaldirektør
Borgmester
Borgmester
Byrådsmedlem og RM
Vice borgmester
Borgmester
Borgmester
Direktør i Peter Larsen kaffe

Dorthe West
Per Ørum
Marianne Ladefoged Sørensen
H.C. Østerby
Tom Bach Nielsen
Flemming Storgaard
Erik Flyvholm
Hans Østergaard
Martin Jakob Jakobsen
Mogens Birkelund
Mads Jakobsen
Ulrik Wilbek
Claus Bertelsen

Herning Kommune
Herning Kommune
Herning Kommune
Holstebro Kommune
Holstebro Kommune
Ikast-Brande Kommune
Lemvig Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Silkeborg Kommune
Skive Kommune
Struer Kommune
Viborg Kommune
Viborg Kommune

Som lufthavnens formandskab valgte bestyrelsen Borgmester Ulrik Wilbek som formand og valgte som
næstformand Borgmester Dorthe West.
Til lufthavnens forretningsudvalg blev der, udover det fødte formandskab bestående af Ulrik Wilbek og
Dorthe West, udpeget bestyrelsesmedlemmerne Martin Jakobsen, Mads Jakobsen og Claus Bertelsen.
For eventuelt yderligere oplysninger kan Lufthavnsdirektør Frans Bjørn-Thygesen kontaktes på
mail: fbt@krp.dk eller mobil: 4062 2206.
FAKTA:
Midtjyllands Lufthavn Amba er en mindre, regional full service lufthavn med daglige afgange og tilsvarende
ankomster, primært til og fra Københavns Lufthavn, CPH, og lufthavnens samlede antal passagerer var før
Covid-19 ca. 120.000 pax pr. år. Lufthavnen havde en passagervækst på 20% i 2016 og 155.000 pax med 10
daglige indenrigsrute afgange pr. dag i 2017. Midtjyllands lufthavn har en central rolle som niche erhvervsog kulturevent lufthavn i Danmarks relativt mest eksporterende område med op mod 90% erhvervskunder
og pendlere til arbejde og møder i København eller videre ud i verden via CPH’s mange hundrede
udlandsruter.
Midtjyllands Lufthavn opnåede i oktober 2017 OAG-kåring som den mest punktlige lufthavn i Verden, idet
hele 97,6 procent af alle flyvninger fra Midtjyllands Lufthavn afgik til tiden. Den centrale beliggenhed, tiden
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og punktligheden er de vigtigste parametre for netop erhvervslivet – så de når hurtigt, sikkert, klimavenligt
og effektivt frem og tilbage til aftalte møder.
I 2017-2019 genoptag lufthavnen efter 20 års pause feriecharterflyvninger i sommerperioden, med
charterserier med APOLLO Rejser, BRAVO Tours og SPIES rejser, ligesom rejsearrangøren
Bornholmmedfly.dk har indenlands charterferie direkte til Bornholm.
I august 2021 genstartedes indenrigsruten efter 3 perioders nedlukninger under Covid-19 restriktioner,
men har i samarbejde med DAT hurtigt genrejst den daglige rotationsfrekvens til fire på alle hverdage samt
weekendflyvninger med tilfresstillende belægning af erhvervspassagerer til og fra København. Hertil
varetager lufthavnen regionens sundheds og hospitalsflyvninger, privat chartrede fly fra virksomheder og
sports/kultur arrangementer, samt securityscreening af alle militære udsendelser af personel til civile
lufthavne i ind og udland, ligesom særflyvninger for haste hjemtagelser af borgere under Covid-19
bosiddende i udlandet og i krigszoner mv.
Midtjyllands Lufthavn blev etableret i 1965 på initiativ af de midt- og vestjyske kommuner og amter og ejes
i dag stadig på andelsbasis af ni jyske kommuner: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, RingkøbingSkjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg. Flyoperationerne har i alle årene foregået i et tæt samarbejde
med Flyvevåbnet, FSN KAR og benytter således militærets ATC og 3.000 meter store startbane samt fælles
civile ILS og CATll installationer for navigation og banelys efter anmeldt PPR aftale om AMS på den civile
forplads med Midtjyllands Lufthavns civile havnekontor og terminal. Midtjyllands Lufthavn blev pr. 19.
december 2017 EASA-certificeret som én af 7 danske lufthavne iht. EU forordning 139 samt CNS EU 1035
certificeret konsessionshaver på ILS navigationssystemet i Karup, der i sommeren 2021 overgik til FSN KAR.
Med venlig hilsen
Frans Bjørn-Thygesen
Lufthavnsdirektør, CEO
Midtjyllands Lufthavn
N.O. Hansens Vej 4
DK-7470 Karup J
Tlf: +45 9662 5101
Mob:+45 4062 2206
Mail: fbt@krp.dk
www.krp.dk
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