
PROTOKOL FRA AMC’S ORDINÆRE 

GENERALFORSAMLING  20 FEBRUAR  2008  
  

Dagsorden i flg. vedtægterne: 

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 

8.    Valg af suppleanter 

9.    Valg af revisor 

10.  Valg af revisorsuppleant 
11.  Eventuelt 

  

1. Valg af dirigent 

Richard Møller blev foreslået som dirigent og modtog valget. 

2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden 

Allan fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt af forsamlingen. 
Der var ikke bemærkninger til årsberetningen og den blev vedtaget. 

3. Godkendelse af regnskab 

Regnskabet viser kontingentindtægter for 15 mdr. som resultatet af kontingentperioden 
forskydes og der derfor er indeholdt kontingent som egentlig vedrører de 3 første 
måneder af 2008. Det blev i 2007 af praktiske årsager besluttet at beløbet ikke skulle 
hensættes regnskabsmæssigt, da periodiseringen i praksis udligner sig selv. 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

4. Fremlæggelse af budget 

Budgettet forudsætter senere vedtagelse af kontingentstigning, ændret kontingent for 
passive samt foreslåede anlægsarbejder. 
Der var enkelte spørgsmål til tallene. 

5. Indkomne forslag 

  

Forslag indsendt af Ove Foldbjerg 

  
Vedtægternes §11 stk 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. 
  



Forslaget blev vedtaget med 99 stemmer for og 9 imod. 
  
  

Forslag indsendt af P.K. Bose 

  
Der foretages nødtørftige reparationer af klubhuset, så det bliver til at opholde sig i. 
Der rejses et fastmonteret halvtag over bænkebordene. 
  
Forslaget blev vedtaget med 99 stemmer for og 9 imod. 

  

Forslag stillet af bestyrelsen 

  
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 

  

Forslagene kom til afstemning enkeltvis og fik følgende stemmer 

  

Resultat            Ja    Nej  Blank 
Forslag 1          99      99     9 

Forslag 2          99      99     9 

Forslag 3          99      99     9 

  

Forslag 2 blev vedtaget, og bestyrelsen pålægges at ændre pladsreglementet, så flyvetiden lørdag udvides med 2 timer 
fra kl. 18 til kl 20. 

  

Forslag stillet af bestyrelsen 

  
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 orienteres om aflysningen. Generalforsamlingen 
genindkaldes i overensstemmelse med §10 stk. b. 
  
Det blev kort diskuteret og forslaget egentlig var nødvendigt, og konkluderet at det var 
det ikke. Det blev også diskuteret om der var situationer for §10 stk. b ikke kunne 
overholdes. Det forudsætter dårlig planlægning kombineret med snestorm i slutningen 
af marts. 
  
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

  
  



Forslag stillet af bestyrelsen 

  
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%. 

  

Bestyrelsen blev spurgt om risikoen for ekstraordinære udmeldelser var vurderet. Bestyrelsen svarede at det har været 
diskuteret, men konsekvensen kan ikke forudses. Det er et relativt lille beløb, som for nuværende akkurat dækker 
medlemsbladets produktion og dermed ikke støtter foreningen som sådan. 

6. Fastsættelse af medlemskontingent 

Bestyrelsen foreslog kontingentet øget fra 450 Kr. til 500 Kr. med henblik på øget 
opsparing til de kommende års investeringer. Forslaget blev vedtaget med 99 stemmer 
mod 99. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg var Jane Blaabjerg, Lars Birkmose og Allan Feld, som alle genopstillede. 
Der var ikke yderligere kandidater. 
Jane, Lars og Allan modtog genvalg. 

8. Valg af suppleanter 

Som følge af vedtagelse af forslag om reduceret antal suppleanter skulle kun 2 pladser 
besættes. På valg var Ole Jensen, Ove Foldbjerg, Michael Østergaard og Christian 
Kaastrup. 
Ole og Ove genopstillede. 
Der var ikke andre kandidater. 
Ole og Ove modtog genvalg. 

9. Valg af revisor 

Steen Bluhme var på valg men ønskede ikke at genopstille. 
Bestyrelsen foreslog Leif Nielsen. 
Der var ikke andre kandidater. 
Leif modtog valg. 
 

10.  Valg af revisorsuppleant 
Posten var ledig efter Kaj Erik Andersen. 
Steen Bluhme tilbød kandidatur. 
Der var ikke andre kandidater. 
Steen modtog valg. 

11. Eventuelt 

 


