
 

 

                                   

 

  

 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Vel mødt til AMCs generalforsamling d. 20. februar 

kl. 19.30 i Elsted-Lystrup Beboerhus, 
Elsted Skolevej 4, Lystrup 

 

Mødelokale: Caféen 
 

 

 
 
 

 

 



 

Fra Vedtægterne: 
 

10. Generalforsamlingen.  

a.  Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

b.  Hvert år inden udgangen af marts måned afholdes der ordinær generalforsamling. 

c.  Hver år inden den 15. januar, gives der medlemmerne skriftlig besked om tidspunktet for afhol-

delse af ordinær generalforsamling. Samtidig meddeles at forslag der ønskes behandlet på ge-

neralforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar. 

d.  Forslag, der ikke er fremsendt rettidigt, kan ikke nyde fremme på generalforsamlingen. 

e.  Dagsorden, regnskab, budget og indkomne forslag skal være medlemmerne i hænde senest 14 

dage før generalforsamlingen.  

f. Generalforsamlingens beslutninger træffes på grundlag af almindeligt flertal blandt de fremmødte. 

g.  Unge observatører under 18 år kan vælges til bestyrelsen ud over de 5 faste pladser, men har 

ikke stemmeret og kan ikke påtage sig et ansvar. 

h.  Habilitetsreglen i folkeoplysningslovens §5 stk. 4 skal være overholdt. 

i.  Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter. 

1.  Valg af dirigent 

2.  Bestyrelsens årsberetning ved formanden. 

3.  Godkendelse af regnskabet 

4.  Fremlæggelse af budget. 

5.  Indkomne forslag. 

6.  Fastsættelse af medlemskontingent 

7. Valg af formand (lige årstal) 

8.  Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af unge observatører, hvis der er frem-

sat ønske herom (det skal fremgå af dagsordenen, hvem der er på valg). 

9.  Valg af suppleanter 

10. Valg af revisor 

11. Valg af revisorsuppleant 

12. Eventuelt 

 

j.  Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, hvis bestyrelsen, finder det nødvendigt eller et 

flertal af de aktive medlemmer fremsender skriftligt krav herom. 

k.  Referat fra ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal offentliggøres i først følgende 

nummer af klubbladet 

l.  Støttemedlemmer har møde og taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen. 

m. Medlemmer i restance har ikke stemmeret på generalforsamlingen. 

Valg til bestyrelsen 
 

På valg som formand   
Der er ikke formandsvalg i 2019   

   

På valg som bestyrelsesmedlem  På valg som suppleant 
Helge Laursen  Poul Andersen 

Henryk Zylber (ønsker ikke genvalg)  Egon Stenderup 

   

På valg som revisor er: 
  
                       

Leif Nielsen                      

 På valg som Revisorsuppleant 
Per Holm                     

Leif Nielsen                      

 Rasmus G. Romlund 
 

  



 

Indkomne forslag til behandling  
 

Der er ikke indkommet medlemsforslag til behandling. 

 

Bestyrelsen foreslår: 

Ændring til vedtægternes § 6 b. 

Indmeldelsesgebyret for juniorer sænkes fra 175 Kr. til 100 Kr. 

 

 

Følgende debatoplæg modtaget til diskussion under eventuelt: 

 

Henrik Jørgensen:  

På sidste års generalforsamling blev det aftalt at flyvning med brændstof (op til 

94dB) ville være tilladt om søndagen i hele året. Aftalen blev ikke refereret i proto-

kollen, så aftalen ønskes bekræftet og indført i protokollen. 

 

Poul Andersen: 

1. Anlæg af en grussti over den gamle fodboldbane 

2. Anlæg af toiletskur 

3. Aftalegrundlag for indretning og brug af dronebanen 

4. Aftale om brug af gammel og ny bane mht. til prioriteret aktivitet 

5. Anvendelse af klubbens plæneklippere i forhold til de to baner. 

 

Christian Kaastrup: 

Christian ønsker fremlæggelse af aftalegrundlaget med Kommunen i forhold til dro-

nebanen og dens anvendelse. 
 



 

Aarhus Modelflyve Club 
 

Regnskab for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018 

samt budgetforslag for 2019 
 
 

Indtægter Regnskab 18 Budget 18 Budget 19 
        

Kontingenter 67.450 70.000 65.000 

Arrangementer 4.753 6.000 6.000 

Modelflyvermøde 13.777 15.000 13.000 

Diverse indtægter 2.225 1.000 1.000 

Tilskud & renter 25.008 6.000 3.000 

Indtægter i alt 113.212 98.000 88.000 

       

Udgifter Regnskab 18 Budget 18 Budget 19 
        

Anlægsarbejder 14.492 6.000 10.000 

Nyanskaffelser 1.788 50.000 1.000 

Plads- og lokaleleje 8.924 8.000 9.000 

Drift og vedligehold 24.398 15.000 5.000 

Forsikringer 5.714 4.200 6.000 

Foreningskontingenter 1.627 2.200 2.000 

Administration 0 2.000 0 

Klubarrangementer 6.108 6.000 8.000 

Modelflyvermøde 13.335 15.000 13.000 

Diverse øvrige 3.195 2.600 2500 

Anlæg dronebane 23.741 15.000 10.000 

Udgifter i alt 103.322 126.000 56.500 

      

Årets resultat Regnskab 18 Budget 18 Budget 19 
        

Før hensættelser 9.890 -28.000 21.500 

Efter hensættelser 9.890 -28.000 1.500 

      

Aktiver Regnskab 18 Budget 18 
     

Kassebeholdning 2.731 0 

Bankkonti 155.440 116.160 

Tilgodehavender 0 0 

Aktiver i alt 158.171 116.160 

    

Passiver Regnskab 18 Budget 18 
      

Egenkapital 58.504 11.160 

Hensættelser 95.000 95.000 

Gæld / skyldige omk. 4.667 0 

Passiver i alt 158.171 116.160 
 


