
 

 

                                   

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vel mødt til AMCs generalforsamling d. 22. februar 

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

 
 

 
 
 

 

 



 

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 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 bestyrelsesmedlem er:  På valg som suppleanter er: 
Allan Feld  Thomas Rune 

Ole Jensen Bo Rejmers  Lars Klitte 

Ole Jensen Ronni Jørgensen   

   

På valg som revisor er: 
  
                       

Leif Nielsen                      

 På valg som formand er: 
Leif Nielsen                         

Leif Nielsen                      

 Christian Kaastrup. 

 
Bo og Ronni modtager ikke genvalg 

 
Christian modtager ikke genvalg 

 

  



 

Indkomne forslag til behandling  
 

 

 

Der er ikke indkommet forslag til behandling, og der er ikke forslag til behandling fra bestyrelsens 

side. Derfor vil jeg bruge pladsen til at forhåndskommentere regnskabet, også af hensyn til de der 

ikke kan møde frem på generalforsamlingen. 

 

 

 

REGNSKAB: 

Vores indtægtsgrundlag er mindre end budgetteret. Det skyldes en mindre medlemstilgang end for-

ventet. Det opvejs i nogen grad af øgede diverse indtægter, der stammer fra auktionen. 

 

Vi har anskaffet ny plæneklipper til erstatning af den stjålne. Det betalte forsikringen. 

Forsikringserstatningen er ikke ført som indtægt i regnskabet men opvejer udgiftsposten. Derfor er 

anskaffelsen ikke synlig i det summerede regnskab. 

 

Vi har en meget fremtrædende udgiftspost til tyverisikring. Beløbet er brugt til overvågningsudstyr, 

låsetøj samt materialer til forstærkning af containeren. Der er primært tale om en engangsudgift, 

hvilket også fremgår af budgettet. 

Under nyanskaffelser ligger bl.a. en græsopsamler til den nye plæneklipper. 

 

Det har været målet at kunne hensætte 25.000 Kr. årligt til hhv. 5.000 til ny plæneklipper og 20.000 

til et flyttefond, der skal bruges, når og hvis vores nuværende lejemål siges op af Kommunen. Pga. 

de ekstraordinære udgifter til tyverisikring er der kun et overskudt på 11.500 Kr. at hensætte af. 

Regnskabsmæssigt er de manglende 13.500 Kr. hentet fra egenkapitalen, sådan at der nu foreligger 

en hensættelse på i alt 50.000 Kr. 

 

Posten med skyldige omkostninger skyldes sen afregning af nogle udlægsbilag samt sen fakturering 

af ekstraudstyr til plæneklipperen (græsopsamler plus en reparation). 

 

BUDGET 
Budgettet for 2012 er lagt, sådan at vi kan forvente at komme ud med et sort 0 efter hensættelser. 

Dvs. vi budgetterer reelt med et driftsoverskud på lige godt 25.000 Kr. 

Der er ikke budgetteret med kommunalt tilskud til baneleje, da det har forlydt at dette tilskud ikke 

længere gives. Tiden vil vise om vi faktisk får et tilskud eller ikke. 

Posten hensættelser for 2012 viser 75.000 Kr. Det er de summerede hensættelser for i alt 3 år. 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Mvh. Allan Feld. 



 

Aarhus Modelflyve Club 
 

Regnskab for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 

samt budget for 2012 
 

 

Indtægter Regnskab 11 Budget 11 Budget 12 
        

Kontingenter 72.282 75.000 70.000 
Arrangementer 979 1.500 1.000 

Diverse indtægter 1.780 0 0 

Tilskud & renter 3.641 3.620 130 
Indtægter i alt 78.682 80.120 71.130 

 
      

Omkostninger Regnskab 11 Budget 11 Budget 12 
        

Anlægsarbejder 0 5.000 5.000 

Nyanskaffelser 7.741 5.000 3.000 
Tyverisikring 21.450 0 2.000 

Plads- og lokaleleje 6.044 6.000 6.000 
Forsikringer 3.433 5.000 4.000 

Foreningskontingenter 1.947 2.000 2.000 

Drift og vedligehold 10.998 20.000 10.000 
Klubarrangementer 4.961 5.000 5.000 

AMC-nyt 4.930 5.000 5.000 
Administration 2.342 2.000 2.000 

Diverse øvrige 3.249 2.000 2.000 

Omkostninger i alt 67.095 57.000 46.000 

  
    

Årets resultat Regnskab 11 Budget 11 Budget 12 
        

Før hensættelser 11.588 23.120 25.130 

Efter hensættelser -13.412 -1.880 130 

  
    

Aktiver       
Kassebeholdning 185 500 0 

Bankkonti 90.645 98.655 123.785 

Tilgodehavender 0 0 0 
Aktiver i alt 90.830 99.155 123.785 

  
    

Passiver Regnskab 11 Budget 11 Budget 12 
        

Egenkapital 35.660 99.155 48.785 

Hensættelser 50.000 50.000 75.000 
Gæld / skyldige omk. 5.169 0 0 

Passiver i alt 90.830 149.155 123.785 

 


