
 

 

                                   

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vel mødt til AMCs generalforsamling d. 19. 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 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  Evan Jepsen 

Thomas Rune  Robert Svendsen 

   

   

På valg som revisor er: 
  
                       

Leif Nielsen                      

 På valg som formand er: 
Per Holm                     

Leif Nielsen                      

 Ove Foldbjerg (modt. ikke genvalg) 

 
 

 
 

  



 

Indkomne forslag til behandling  
 

 

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til klubbens støjregler: 

 Brændstofflyvning tillades torsdag og søndag formiddag. 

 Jet-flyvning tillades onsdag eftermiddag og lørdag formiddag. 

 

For jetflyvning er der tale om en forsøgsordning af 1 års varighed.  

At vi forsøgsvis tillader jetflyvning skyldes at selv om Jet-modeller målt på jorden 

efter gældende regler ikke vil kunne godkendes, så er jetmodellernes støjbillede i 

luften meget anderledes og forventeligt mindre belastende. 

Forsøgsordningen kan afsluttes med omgående virkning, hvis der er forhold der 

kræver det. 

 

(Støjreglerne er ikke en del af vedtægterne, og der er dermed ikke tale om vedtæg-

tændringer.) 

 

 

 

Medlem Henrik Jørgensen har indsendt følgende opfordring til debat af vores 

grundlæggende støjregel, der skelner på motortypen frem for støjniveauet. Den 

tekniske udvikling har gjort at tiden måske er løbet fra denne måde at skelne på.  

Oplægget fra Henrik lyder: 
 

Hej AMC. 

Nu har vi talt om støjregler i 2 år efterhånden, måske var det en ide at tage det op 

på kommende generalforsamling. 

Det ville være dejligt med nogle ensartede regler for el-fly og brændstof- fly. 

Det skal jo ikke være drivmidlet der bestemmer om en model må flyve en torsdag 

eller en søndag. Om flyveren drives af benzin, metanol eller el er vel totalt ligegyl-

digt. Ddet afgørende må vel være hvor meget modellen må støje. 

Syntes vi skal få en snak om emnet og få klarlagt hvor meget der må støjes på stille-

dage, vi kender jo grænsen for støj på brandstofdage. 

 

Mvh Henrik Jørgensen.  



 

Aarhus Modelflyve Club 
 

Regnskab for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 

samt budgetforslag for 2014 
 

Indtægter Regnskab 13 Budget 13 Budget 14 
        

Kontingenter 65.870 70.000 65.000 

Arrangementer 4.297 8.000 5.000 
Modelflyvermøde 16.268   18.000 

Tilskud & renter 3.666 130 3.500 
Indtægter i alt 90.101 78.130 91.500 

 
      

Udgifter Regnskab 13 Budget 13 Budget 14 
        

Anlægsarbejder 828 5.000 3.000 

Nyanskaffelser 844 3.000 3.000 
Nyt Klubhus 16.035   7.000 

Plads- og lokaleleje 7.175 7.000 7.500 
Drift og vedligehold 9.365 10.000 8.800 

Forsikringer 4.260 5.000 4.500 

Foreningskontingenter 2.036 2.100 2.200 
Administration 3.308 2.000 3.500 

AMC-nyt 6.488 5.000 5.000 
Klubarrangementer 6.431 5.000 3.500 

Klubjubilæum 8.797 15.000   
Modelflyvermøde 19.878 7.000 20.000 

Diverse øvrige 1.825 2.000 2.000 

Udgifter i alt 87.269 68.100 70.000 

  
    

Årets resultat Regnskab 13 Budget 13 Budget 14 
        

Før hensættelser 2.832 10.030 21.500 

Efter hensættelser -22.168 -14.970 -3.500 

  
    

Aktiver Regnskab 13 Budget 13 Budget 14 
    

Kassebeholdning 1.888 0 0 

Bankkonti 121.182 131.212 142.682 
Tilgodehavender 0 0 0 

Aktiver i alt 123.070 131.212 142.682 

  
    

Passiver Regnskab 13 Budget 13 Budget 14 
Egenkapital 48.070 48.815 42.682 

Hensættelser 75.000 75.000 100.000 
Gæld / skyldige omk. 0 0 0 

Passiver i alt 123.070 148.815 142.682 

 


