
PROTOKOL FRA AMC GEN ERALFORSAMLING D.  23 .  FEB.  2011  

  

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 (kun i lige årstal) 

8.      Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

9.      Valg af suppleanter 

10.   Valg af revisor 

11.   Valg af revisorsuppleant 

12.   Eventuelt 

  

1. Valg af dirigent 

Christian bød velkommen til de 27 fremmødte og foreslog Steen Bluhme som dirigent. Der var ikke andre forslag. Steen 

blev valgt.  

Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt samt at al information var udsendt rettidigt. 

2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden. 

Christian kom ind på emner som medlemstal, og tilgang, baneforhold og sikkerhed. 

Beretningen er trykt her i bladet (/red.) 

Han omtalte desuden klubbens nye støjmåler samt hensigterne med den. Bestyrelsen sysler med tanker om at 

moderniserer målemetoder og regler. Det gav reaktioner fra en række deltagere, som mener, at det ligger udenfor 

bestyrelsens kompetence. 

Installation af 220V i klubhuset samt sæsonens begivenheder blev omtalt. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

3. Godkendelse af regnskab. 

Allan gennemgik det reviderede regnskab. Der blev spurgt hvorfor forsikringens udbetalte erstatning ikke fregår af 

regnskabet. Allan svarede, at forsikringssagen ikke er afsluttet, og der er ikke sket nogen udbetaling. Da 

erstatningssummen er ukendt har den ikke kunnet hensættes i regnskabet. 

Regnskabet enstemmigt godkendt. 

4. Fremlæggelse af budget. 

Allan fremlage budgetforslaget. 

Der blev spurgt fra deltagerne om der var afsat budget til 12V ladeanlæg. Det er der, men vi forventer en billig løsning. 

Det blev foreslået bestyrelsen at søge portostøtte til AMC nyt. Allan vil undersøge mulighederne 

Budgettet blev godkendt. 

 
 

  



5. Indkomne forslag. 

Der var ikke indsendt forslag. 

6. Fastsættelse af medlemskontingent. 

Der var ikke forslag om ændring. 

7. Valg af formand 

Formanden er kun på valg i lige årstal 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Troels Gripping, Henrik Jørgensen samt suppleant Lars Klitte var på valg og var alle indstillet på genvalg.  Fra salen blev 

indstillet Ronni Jørgensen og Bo Rejmers, som begge modtog indstillingen. 

Ved afstemningen kunne hver deltager afgive 3 stemmer og kun 1 stemme pr. kandidat. 

Resultatet af afstemningen blev: 

Henrik Jørgensen genvalgt med 24 stemmer. 

Ronni Jørgensen nyvalgt med 16 stemmer. 

Bo Rejmers nyvalgt med 16 stemmer. 

Lars Klitte opnåede ikke valg til bestyrelsen med 11 stemmer. 

Troels Gripping opnåede ikke genvalg med 8 stemmer. 

9. Valg af suppleanter. 

Lars Klitte og Thomas Rune genopstillede begge som suppleanter og fik begge genvalg med applaus. 

10. Valg af revisor 

Leif Nielsen modtog genvalg med applaus. 

11. Valg af revisorsuppleant. 

Steen Bluhme modtog genvalg med applaus. 

12. Eventuelt. 

Her udspandt sig en mere teknisk diskussion om støjmålingsmetoder og regler. 

Steen Bluhme nedlagde påstand om at ændring af støjregler og flyvetidsbegrænsning kun kan ske på en generalforsamling 

til trods for at det er en del af pladsreglerne. 

Forsamlingen opfordrede den nye bestyrelse til at fremsætte evt. forslag til ændrede regler til næste års generalforsamling. 

  

En anden diskussion drejede sig om forældres ansvar ifm at medbringe børn på flyvepladsen. Der var tilslutning til at børn 

skal være velkomne, men ikke må lades uden opsyn. 

Lars Klitte præsenterede AMCs kommende hjemmeside (WEB). Lars har på egen hånd designet siden og tidligere 

præsenteret den på et bestyrelsesmøde. 

Vi er nødt til at have en WEB som er nemmere at opdatere og med mulighed for at flere personer kan gøre det spontant. 

Ellers støver den til. 

Der skal lyde en stor tak til Jes Schmidt, som i en årrække har vedligeholde den nuværende hjemmeside, der har skaffet 

os mange nye medlemmer. 

Steen Bluhme takkede for god ro og orden. 

Tak til Steen for myndig dirigering 

  

  

 


