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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 samt valg af unge observatører, hvis der fremsat ønske herom. 

8.  Valg af suppleanter 

9.  Valg af revisor 

10.  Valg af revisorsuppleant 

11.  Eventuelt 

  

1.    Valg af dirigent 

De 27 fremmødte medlemmer valgte Steen Bluhme som dirigent. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen 

var lovligt indkaldt og al information udsendt rettidigt. 

2.    Bestyrelsens årsberetning ved formanden 

Allan fremlagde bestyrelsens beretning. 

Årsberetningen skal som sådan ikke godkendes, men der var ikke kommentarer til denne. 

Steen Bluhme foreslog, at man for fremtiden bringer referatet på hjemmesiden frem for i AMC Nyt. Allan bemærkede at vi 

måske skifter vores egen hjemmeside ud med muligheden for at oprette klub-hjemmesider på Modelflyvning Danmarks 

hjemmeside. 

Årsberetningen bringes i forårets AMC Nyt. 

3.    Godkendelse af regnskab 

Det reviderede regnskab blev gennemgået af Kasserer Jane Blaabjerg. 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

4.    Fremlæggelse af budget 

Budget 2008 blev fremsendt sammen med indkaldelsen og Jane Blaabjerg fremlagde det. 

Ifm. budgettet vendte Steen Bluhme kort tilbage til regnskabet og undrede sig over et misforhold, hvor omkostningerne til 

AMC-nyt i 2008 var højere end i 2007 selv om der kun var udkommet 2 numre i 2008. Revisoren har fundet 

bilagsregnskabet korrekt, og det er tale om at bladet i 2008 er trykt på trykkeri til en højre pris, at Ole Jensen, hvor bladet 

er trykt i 2007 har afregnet meget billigt og endelig at portoen er pålagt bladkontoen i 2008. 

Finn spurgte om det var et udtryk for en nedprioritering af klubaktiviteter, at der kun er afsat 5.500 til klubarrangementer. 

Bestyrelsen svarede at det er det ikke – der er blot afsat et erfaringsmæssigt fastsat beløb til aktiviteter. 



Der blev spurgt om ikke vi kunne få flere renter af vores konti i banken. Bestyrelsen svarede at vi placerer vores penge 

sikkert og ikke så meget kigger på renten. Men bestyrelsen er modtagelige overfor forslag til andre placeringer. 

Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget. 

5.    Indkomne forslag 

  

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.” 

  

Der blev afholdt skriftlig afstemning på foranledning af Formanden, Resultat af afstemningen blev 

16 nej og 10 ja (én ikke stemme berettiget). 

  

Dermed er forslaget faldet. 

  

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.” 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

  

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 bane, 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.” 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

  

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 Modelflyvning Danmark. 

 
 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

  

§6. Indmeldelsesgebyr og kontingent. 

tilføjes stk. 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 

  

Forslaget blev vedtaget med 23 stemmer for og 3 imod. 

6.    Fastsættelse af medlemskontingent 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. 

Dette blev enstemmigt vedtaget.             

7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg som bestyrelsesmedlem var: 

         Niels Bakraie 

         Jens Jacobsen 

Hverken Niels eller Jens modtog genvalg. Herudover ønsker Jane Blaabjerg at udtræde af bestyrelsen før tiden. 

Bestyrelsen foreslog Lars Klitte, Troels Gripping og Henrik Jørgensen som nye bestyrelsesmedlemmer. De blev alle valgt 

med applaus. Da én af dem overtager Janes plads, som bliver forladt i ’utide’ er vedkommende kun valgt for ét år denne 

gang. 

  

8.    Valg af suppleanter 

På valg som suppleanter var: 

         Ove Foldbjerg 

         Ole Jensen 

Ove modtog ikke genvalg. Ole genopstillede og blev valgt. Christian Kaastrup stillede op og blev valgt. 

9.    Valg af revisor 

På valg som Revisor var Leif Nielsen. Leif genopstillede, og blev genvalgt. 

10. Valg af revisorsuppleant 

På valg som Revisor-suppleant var Steen Bluhme. Han genopstillede og blev valgt. 

11.Eventuelt 

  

Plæneklipper 

Peter Bejerholm spurgte, om bestyrelsen stadig står ved beslutningen om at anskaffe en brugt 

plæneklipper? 

  



Allan svarede at bestyrelsen i efteråret besluttede, at der skulle købes en brugt plæneklipper, men 

det var med udgangspunkt i netop dén plæneklipper som klubben kendte godt efter en hel sæsons 

udlån og leje. 

Men vi vil ikke købe en tilfældig brugt plæneklipper, så en ny er igen i spil. 

  

Det afgørende er at den kan klippe lavt nok og er driftsstabil. 

  

Jes anbefalede bestyrelsen, at der nedsættes en ”taskforce” sammensat af personer med 

spidskompetence indenfor plæneklippere og lader dem træffe beslutningen. 

  

2 pilotfelter 

Henrik foreslog, at der etableres 2 pilot-felter. Allan kunne meddele, at dette allerede er vedtaget i 

bestyrelsen. 

  

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Formanden takkede dirigenten for vel udført arbejde og ønskede alle en god flyvesæson. 

 


