
 

 

                                   

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vel mødt til AMCs generalforsamling d. 20. februar 

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

 
Lokale-1 

 
 
 

 

 



 

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 af-

holdelse af ordinær generalforsamling. Samtidig meddeles at forslag der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, 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 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). 

8.  Valg af suppleanter 

9.  Valg af revisor 

10. Valg af revisorsuppleant 

11. Eventuelt 

 

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

flertal af de aktive medlemmer fremsender skriftlig 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 bestyrelsesmedlem er:   På valg som suppleanter er: 

 Allan Feld 

Lars Birkmose 

Jane Blaabjerg 

  Ove Foldbjerg 

Ole Jensen 

Michael Østergaard 

Christian Kaastrup 
 

På valg som revisor er: 

Steen Bluhme (modtager ikke genvalg) 
 



 

Indkomne forslag til behandling  
 

Ove Foldbjerg har indsendt følgende forslag til vedtægtsændring: 

Punkt 11. Bestyrelsen 

Stykke e.     Der vælges mindst 2 suppleanter, som er valgt for en 1 årig periode. 

Ændres til:  Der vælges             2 suppleanter, som er valgt for en 1 årig periode. 

Begrundelse: 

Da suppleanterne ofte deltager i bestyrelsesmøderne, uden stemmeret, kan diskussionerne have en 

tendens til at blive for lange, uden at det forbedrer kvaliteten af debatten, hvis antallet af suppleanter 

nærmer sig eller overstiger antallet af bestyrelsesmedlemmer. 
 
 

P. K. Bose har indsendt følgende forslag til aktivitet: 

Der foretages nødtørftige reparationer af klubhuset, så det bliver til at opholde sig i.  

Der rejses et fastmonteret halvtag over bænkebordene. 
 

 

Bestyrelsen stiller 2 individuelle forslag til lempelse af flyvetidsreglerne for brændstofmodeller. 

1. Flyvetiden for brændstofmodeller udvides fredag fra kl. 20 til kl. 22. 

2. Flyvetiden for brændstofmodeller udvides lørdag fra kl. 18 til kl. 20. 

3. Perioden for søndagsflyvning med brændstofmodeller udvides med 8 uger fra 15/8 til 30/4 

 

Bestyrelsen forslår vedtægtsændring der gør det muligt at aflyse en generalforsamlingen på 

grund af dårligt vejr, f.eks. snestorm. 

Vedtægternes §10 tilføjes stykke n. 

n. Senest kl. 16. på dagen for generalforsamlingen planlagte afholdelse kan formand og kasserer i 

forening beslutte at udsætte generalforsamlingens afholdelse, såfremt myndighederne fraråder al 

unødvendig udkørsel i kommunen. Medlemmerne skal snarest og ved brug af rimelige midler orien-

teres om aflysningen. Generalforsamlingen genindkaldes i overensstemmelse med §10 stk. b. 

Begrundelsen er dels at beslutningerne bliver for tilfældige med meget få deltagere på generalfor-

samlingen og dels at medlemmerne ikke skal føle sig pressede til at trodse uvejret for at nå frem.. 

 

 

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring, så også kontingentet for passive medlemmer fastsættes 

som en procentsats af voksenkontingentet. Procentsatsen er 50% som for juniorer. 

Vedtægternes §6  

stykke f:     Juniorer samt studerende under 25 år tildeles en kontingentrabat på 50%. 

Ændres til: Juniorer, støttemedlemmer samt studerende under 25 år tildeles en kontingentrabat på 50%. 

Begrundelse: 

Under vedtægtsændringen i 2006 var kontingentet for passive medlemmer ikke omfattet. Det var 

utilsigtet og rettes hermed. 
 

 

Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse fra 450Kr. til 500 Kr.. 

Begrundelse: 

Med de forventede omkostninger til forbedring af klubfaciliteter, viser driftsregnskabet et under-

skud med mindre kontingentet forhøjes. Det skal yderligere ses i lyset af at klubben bør ruste sig til 

større anskaffelser og baneforbedringer, når en lokalplan for området bliver en realitet. 



 

Aarhus Modelflyve Club 
 

Regnskab for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007 
  

 
 2007 2006 Budget 2008 
Indtægter    

Kontingent 54.399 47.825 53.000 

Andre komm. tilskud 3.513 3.516 3.500 
Indt. klubarr. 125 800 500 

Annoncesalg AMC-nyt 960 500 1000 
Renteindtægter 2.195 1.440 2.200  
Ekstraordinær indt., nøgler 2.340 0 0 

Indtægter i alt 63.532 54.081 60.200 

 

 
Omkostninger 

Lokaleomkostninger 
Plads- og lokaleleje 5.763 5.438 5.700 

Ordinær vedligeholdelse 11.924 4.788 31.000 

Lokaleomkostninger i alt17.687 10.226 36.700 

 

Øvrige omkostninger 

Administration og kontor 2.582 1.075 2.600 
Inventar og pers.forsikring 449 449 450 

Drift og vedligeholdelse 9.743 7.487 10.000 
AMC-nyt 3.781 5.562 5.500 
Nyanskaffelser 3.874 2.798 3.000 

Udgifter klubarrangementer 6.419 6.623 6.500 
Gaver og præmier 1.547 1.750 1.500 

Gebyrer mm 475 359 500 
Diverse udgifter 1.850 1.345 1.800 
Ekstraordinær omk., flyver 2.000 0 0 

Øvrige omkostninger i alt32.720 27.448 31.850 
 

Omkostninger i alt 50.407 37.674 68.550 
 

Årets resultat 13.125 16.407 -8.350 

 
Aktiver 

Kassebeholdning 204 2.562 
Girokonto 503-8502 22.191 9.798 

Højrentekonto 4803-844585 92.182 98.426 
Diverse tilgodehavender 1.060 2.100 

Aktiver i alt 115.637 112.886 

 
Passiver 

Egenkapital 93.863 83.238 

Henlæggelse, plæneklipper 18.500 16.000 
Depositum nøgler 0 2.340 
Forudbetalt kontingent 0 8.063 

Diverse gæld 3.274 3.245 

Passiver i alt 115.637 112.886 

 

 


