
 

 

                                   

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vel mødt til AMCs generalforsamling d. 24. 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 Jensen 

  Christian Kaastrup 

Ole Jensen 

 

På valg som revisor er:                         Lars Birkmose modtager ikke genvalg 

Leif Nielsen                          

                                                                                  

På valg som revisorsuppleant er: 

Steen Bluhne. 
 



 

Indkomne forslag til behandling  
 

 

 

Bestyrelsen stiller følgende forslag til vedtægtsændringer: 

 

10. Generalforsamlingen. 

Litra <i> Dagsorden til den ordinære generalforsamling 

Dagsordenen tilføjes et nyt pkt. 7 benævnt: Valg af formand. 

Numrene for dagsordenens oprindelige pkt. 7 til 11 tælles op med 1.  

 

Det underforstås at den på generalforsamlingen valgte formand herefter ikke omfattes af vedtægter-

nes §11 litra <a> hvoraf det fremgår at bestyrelsen konstituerer sig selv. 

 

Motivation af forslaget:  

Efter de gældende vedtægter vælger generalforsamlingen en bestyrelse og bestyrelsen konstituerer 

herefter sig selv. Et af de valgte bestyrelsesmedlemmer skal være formand, og det har vist sig at 

være vanskeligt at placere formandsposten de senere gange. 

Men nogen skal jo have den, så til sidst er der en der giver efter, og klubben får en formand, som 

måske ikke brænder så meget for sagen som en formand bør. 

 

Med ændring af vedtægterne, så formanden vælges direkte af generalforsamlingen, vil det med det 

samme vise sig om der kan vælges en formand. Hvis ikke, er generalforsamlingen til stede og kan 

tage hånd om problemet.  
 

 

 

 



 

Aarhus Modelflyve Club 
 

Regnskab for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 
  

 
 2008 2009 Budget 2010 
Indtægter    

Kontingent 51.000 53.125 50.000 

Andre komm. tilskud 0 0 3.500 
Indt. klubarr. 1.055 278 500 

Annoncesalg AMC-nyt 0 0 0 
Renteindtægter 2.126 391 350  
Ekstraordinær indt., nøgler 0 0 0 

Indtægter i alt 54.181 53.794 54.350 

 

Omkostninger 

Lokaleomkostninger 

Plads- og lokaleleje 5.657 5.370 5.500 
Ordinær vedligeholdelse 7.474 0 6.000 

Anlægsarbejder 0 21.187 30.000 

Lokaleomkostninger i alt          13.131 26.557 41.500 

 

Øvrige omkostninger 

Administration og kontor 2.485 1.885 2.000 
Inventar og pers. forsikring 4.588 4.625 4.600 

Drift og vedligeholdelse 13.853 13.442 10.000 
AMC-nyt 5.823 3.692 4.000 
Nyanskaffelser 51.513 29.065 8.000 

Henlagt til plæneklipper  -17.500 0 
Erstatning -43.873 0  

Udgifter klubarrangementer 6.139 7.528 4.000 
Gaver og præmier 1.253 1.983 1.500 
Gebyrer mm 439 720 800 

Kontingenter 1.717 1.230 1.500 
Ekstraordinær omk., flyver 0 0 0 

Øvrige omkostninger i alt         47.937 46.670 36.400 
 

Omkostninger i alt 61.068 73.227 77.900 
 

Årets resultat -6.887 -19.433 -23.550 

 

Aktiver 

Kassebeholdning 204 538 500 
Girokonto 503-8502 56.771 18.779 5.230 

Højrentekonto 4803-844585 54.065 54.426 44.800 
Diverse tilgodehavender 686 0 0 

Aktiver i alt 111.726 73.743 54.000 

 
Passiver 

Egenkapital 86.977 67.543 44.000 
Henlæggelse, plæneklipper 22.500 5.000 10.000 

Diverse gæld 2.249 1.200 0  

Passiver i alt 111.726 73.743 54.000 

 

 


