
PROTOKOL FRA AMC GEN ERALFORSAMLING D.  25 .  FEB.  2010  

  

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 formand 

8.      Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

9.      Valg af suppleanter 

10.   Valg af revisor 

11.   Valg af revisorsuppleant 

12.   Eventuelt 

  

1.     Valg af dirigent 

De 31 fremmødte medlemmer valgte Steen Bluhme som dirigent. Han startede med at konstatere, at der tilsyneladende 

var flere af de fremmødte, som ikke havde modtaget materialet forud for generalforsamlingen. 

Men da indkaldelse havde været bragt i bladet var der enighed om at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

  

2.     Bestyrelsens årsberetning ved formanden 

Allan fremlagde bestyrelsens beretning. 

Årsberetningen skal ikke godkendes, men der var i øvrigt ingen kommentarer til denne. 

  

3.     Godkendelse af regnskab 

Det reviderede regnskab blev gennemgået af formand Allan Feld. Foreningens revisor Leif Nielsen havde revideret 

regnskabet og havde følgende bemærkninger til dette: 

•   Der er en afvigelse i regnskabet på 75 øre, hvilket skyldes øre afrundinger ifm byttepenge til sommerfesten. 
•   2-3 bilag mangler da de er bortkommet ifm overdragelse af kasserergerningen. Herunder bilag for indkøb af 

støjmåler 

 

Bemærkningerne er taget til efterretning af kasserer og bestyrelse, som vil stramme op omkring begge punkter. 

Der har været mange udgifter, herunder til entreprenør, som har lavet forbedringer af vej m.v. (dog uden en egentlig aftale 

herom) samt til nyanskaffelser (herunder plæneklipper). 

  

Driftsresultat er på -19.433 og deraf følgende nedgang i egenkapital. 

Regnskabet blev godkendt enstemmigt. 

  



4.     Fremlæggelse af budget 

Formand Allan Feld fremlagde budgettet. 

Der blev føjet følgende kommentarer til budgettet, som den nye bestyrelse vil tage under overvejelse: 

•   Bose undrede sig over at der er budgetteret med en lille nedgang i udgifterne til forsikringer når disse generelt 
stiger? 

•   Peter Bejerholm spurgte om der overhovedet er nogen fornuft i at indlægge el, når der tæres yderli-gere på 
egenkapitalen og med en forventet levetid på 3 år? Hvad bliver de løbende udgifter til el? 

•   Bose: Etablerer vi el til 10-15 medlemmer? Måske ekstra-kontingent til el-piloter 
•   Steen Bluhme: Kommenterede, at indlæggelse af el faktisk  blev vedtaget på GF 2009 

  

Helt ekstraordinært blev der stemt om budgettet (29 for, 2 imod). 

  

5.     Indkomne forslag 

Bestyrelsen stillede følgende forslag til vedtægtsændringer: 

Litra <i> Dagsorden til den ordinære generalforsamling: Dagsordenen tilføjes et nyt pkt. 7 benævnt: Valg af formand. 

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

Det underforstås at den på generalforsamlingen valgte formand herefter ikke omfattes af vedtægternes §11 litra <a> hvoraf 

det fremgår at bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og trådte i kraft med omgående virkning. 

  

6.     Fastsættelse af medlemskontingent 

Bestyrelsen vil med baggrund i underskuddet på driften og en evt. flytning om 3-10 år gerne foreslå en kontingentforhøjelse 

på 200 kr. Så kontingentet herefter bliver 700 kr. årligt. 

  

Der var følgende kommentarer forslaget: 

•   Ove Foldbjerg: Sidste forhøjelse var også med baggrund i kommende flytning. Hvor er de penge henne nu vi ikke 
er flyttet alligevel? Formandens svar var at pengene var gået til plæneklipper, udvidelse af banen, forbedrede 
faciliteter ved klubhuset m.v. 

•   Ove Foldbjerg: Hvordan kan vi sikre at pengene faktisk bliver brugt til flytning? Formandens svar var at vi hensætter 
pengene enten i regnskabet eller på separat opsparingskonto. 

•   Bose: Det er en meget stor forhøjelse, det SKAL hensættes til fremtidige investeringer. Kan ikke stemme ja, hvis 
ikke det er tilfældet. 

•   Peter Bejerholm / Ole T. Jensen: Det kan synes voldsomt, men ikke i forhold til andre klubber! 

  

Forhøjelsen blev vedtaget med 25 stemmer for, 2 imod og 4 blanke stemmer. 

  

7.     Valg af formand 

Med baggrund i det netop vedtagne forslag om direkte valg af formand kom dette ekstra punkt på dagsordenen. 

Valget af formand blev en kende kaotisk, idet den kandidat som bestyrelsen pegede på ikke ønskede at stille op. Der var 

simpelthen sket en misforståelse. 

  

Efter at Generalforsamlingen havde været afbrudt en stund, stillede Christian Kaastrup op som formand og blev valgt 

enstemmigt. 

  

8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer 



På valg som bestyrelsesmedlem var: 

•        Allan Feld 
•        Lars Birkmose Jensen 

Lars ønskede ikke genvalg. 

Da formanden allerede var valgt, var der kun én bestyrelsespost at besætte, og Allan Feld blev genvalgt. 

  

9.     Valg af suppleanter 

På valg som suppleanter var: 

•        Christian Kaastrup 
•        Ole T. Jensen 

Ole blev genvalgt, og som ny suppleant blev Thomas Rune valgt. 

  

10.  Valg af revisor 

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

  

11.  Valg af revisorsuppleant 

På valg som Revisorsuppleant var Steen Bluhme. Steen genopstillede og blev valgt. 

  

12.  Eventuelt 

Bose havde indsendt et forslag, hvori han foreslog en diskussion af forholdet mellem fastvinge og helikopter. Da dette ikke 

havde karakter af et egentlig forslag, blev det aftalt at tage diskussionen under eventuelt. 

  

Baggrunden var en oplevelse hvor Bose var kommet på pladsen og havde startet sin fastvingeflyver samtidig med at en 

helikopter var i luften. Ifølge Bose havde helikopterpiloten meget bestemt bedt ham om at lande igen, med henvisning til, 

at det stod i pladsreglerne, at fastvingefly ikke må starte, når en helikopter er i luften. 

  

Allan Feld og Lars Birkmose kunne slå helt fast at en sådan bestemmelse ikke eksisterer! Tværtimod handler flere af 

bestemmelserne netop om hvordan man skal forholde sig, når begge modeltyper flyver samtidigt, og hvordan 3D 

helikopterflyvning skal foregå. 

Der blev en længere diskussion om forskellige tiltag, som kunne sikre sameksistensen, men fælles for dem alle var at de 

havde været overvejet – og forkastet – tidligere. 

Generalforsamlingen kunne konstatere at reglerne er tilstrækkelige og skal følges. Og at vi ud over det skal tage hensyn 

til hinanden. 

  

Der var yderligere en diskussion af pladsens fremtid, eller måske mangel på samme. De fremmødte var delte på dette 

punkt. Nogle gav udtryk for at truslen om en anden placering har hængt over vores hoveder længe – nærmest altid. Andre 

var mere pessimistiske og troede ikke på Kommunens forsikringer om at der nok skal blive taget hensyn til os. 

  

Slutteligt takkede Steen Bluhme for god ro og orden, og Generalforsamlingen takkede Allan Feld for hans store indsat som 

formand for klubben gennem 6 år. 

  

 


