
 

 

                                   

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vel mødt til AMCs generalforsamling d. 26. februar 

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

 
Café’en 

 
 
 

 

 



 

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: 

 Niels Bakraie 

Jens Jacobsen 

  Ove Foldbjerg 

Ole Jensen 

 

På valg som revisor er:                         Niels og Jens modtager ikke genvalg 

Leif                         Jane ønsker at fratræde før tiden. 

                                                                                        Ove ønsker ikke genvalg. 

På valg som revisorsuppleant er: 

Steen Bluhne. 
 



 

Indkomne forslag til behandling  
 

Ove Foldbjerg har indsendt følgende forslag: 

Udvidelse af startbanerne. 

 Generalforsamlingens beslutning om udvidelse af startbanerne vil jeg foreslå bliver ophævet, og 

klubbens midler i stedet bruges til et nyt klubhus med el indlagt. 

Skulle der stadig være penge på kontoen, hvad jeg håber, vil jeg foreslå, at de gemmes, så vi altid 

har penge til uforudsete udgifter. 

 
Mikkel Holch har stillet følgende forslag: 

Forslag 1: 

 Jeg fremlægger forslag om at bestyrelsen skal arbejde på at der bliver etableret permanent strøm på pladsen, 

da der er flere og flere der flyver med EL. 

Hvis forslaget bliver vedtaget, vil jeg se hvor billigt jeg kan bygge en 220->12-14V (ca. 2kW) Forsyning, så 

vi eventuelt kan have permanent 12V som folk så kan lade fra. Derved behøver folk ikke have deres bilerne 

kørende mens de lader. 

Forslag 2: 

Jeg har snakket med et par stor model piloter, som ønsker banen bredere og forlænget mod Nord/Vest.  

Mit forslag går på at se på mulighederne for at få banen forlænget ved at tromle et stykke ud, og så begynde 

at klippe det, jeg ser ikke nogen grund til at banen forlænges med samme standard som den eksisterende ba-

ne, men blot giver storpiloter et ekstra stykke som de bruge ved indflyvning/Landing. 

Da det primært skal være til stormodellerne, med STORE hjul, behøver banen ikke være helt i samme stand. 

Da markerne omkring os ikke bliver brugt, er der vel heller ikke noget i vejen for at klippe lidt græs derpå. 

Jeg ser dette som en mulig løsning uden alt for store udgifter. 

Dette er ikke et forslag om at det SKAL laves, men at man skal arbejde på muligheden. 

 

Bestyrelsen stiller følgende forslag til vedtægtsændringer: 

§3 Tilslutningsforhold 

a. Klubben er tilsluttet RC-unionen 

rettes til: 

a. Klubben er tilsluttet Modelflyvning Danmark. 

 

§3 Tilslutningsforhold stk. b udgår og reformuleres under §4 

§4 Forsikring 

a. Medlemmerne er kun forsikret gennem deres medlemskab af RC-unionen. 

rettes til: 

a. Enhver der ønsker at benytte flyvepladsen til modelflyvning, skal være ansvarsforsikret gennem Mo-

delflyvning Danmark. 

 

§6. Indmeldelsesgebyr og kontingent. 

tilføjes stk. f.: 

f. AMC kan efter gensidige aftaler med én eller flere modelflyveklubber, optage medlemmer fra disse 

klubber på særlige vilkår. De særlige vilkår fastlægges af en samarbejdsaftale 

 

(se vedlagte udkast til samarbejdsaftale) 



 

Aarhus Modelflyve Club 
 

Regnskab for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008 
  

 
 2008 2007 Budget 2009 
Indtægter    

Kontingent 51.000 54.399 50.000 

Andre komm. tilskud 0 3.513 3.500 
Indt. klubarr. 1.055 125 1.000 

Annoncesalg AMC-nyt 0 960 0 
Renteindtægter 2.126 2.195 2.200  
Ekstraordinær indt., nøgler 0 2.340 0 

Indtægter i alt 54.181 63.532 56.700 

 

 
Omkostninger 

Lokaleomkostninger 
Plads- og lokaleleje 5.657 5.763 5.500 

Ordinær vedligeholdelse 7.474 11.924 6.000 

Lokaleomkostninger i alt          13.131 17.687 11.500 

 

Øvrige omkostninger 

Administration og kontor 2.485 2.582 2.500 
Inventar og pers.forsikring 4.588 449 4.600 

Drift og vedligeholdelse 13.853 9.743 4.000 
AMC-nyt 5.823 3.781 4.000 
Nyanskaffelser 51.513 3.874 5.000 

Erstatning -43.873 0 0 
Henlæggelse klipper 4.000 0 4.000 

Udgifter klubarrangementer 6.139 6.419 5.500 
Gaver og præmier 1.253 1.547 1.500 
Gebyrer mm 439 475 500 

Kontingenter 1.717 1.850 1.800 
Ekstraordinær omk., flyver 0 2.000 0 

Øvrige omkostninger i alt         47.937 32.720 33.400 
 

Omkostninger i alt 61.068 50.407 44.900 
 

Årets resultat -6.887 13.125 11.800 

 

Aktiver 

Kassebeholdning 204 204 
Girokonto 503-8502 56.771 22.191 

Højrentekonto 4803-844585 54.065 92.182 
Diverse tilgodehavender 686 1.060 

Aktiver i alt 111.726 115.637 

 
Passiver 

Egenkapital 86.977 93.863 
Henlæggelse, plæneklipper 22.500 18.500 

Diverse gæld 2.249 3.274 

Passiver i alt 111.726 115.637 

 

 


