
Protokol fra AMC generalforsamling d. 20. feb. 2013 
 

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 
Formand Ove Foldbjerg bød velkommen til de 26 fremmødte medlemmer. Der var fremmødt ét 
passivt medlem, og der var således 25 stemmer til stede i salen. 

Bestyrelsen foreslog Ole Jensen som dirigent. Der var ikke andre forslag.  

Ole modtog valget. Ole startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 
beslutningsdygtig efter vedtægterne. 

2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden. 
Herefter fik Ove ordet for at fremlægge bestyrelsens beretning. 

Beretningen kan ses på hjemmesiden. Beretningen blev modtaget med bifald. 

3. Godkendelse af regnskabet 
Allan fremlagde regnskabet for 2012. Modsat vores forventninger havde vi modtaget et tilskud fra 
Kommunen til refundering af vores baneleje på ca. 3600 Kr. Vi havde i regnskabsåret modtaget 
refusion fra NRGI af for meget indbetalt a conto. Desuden havde vi fået den meget omtalte rabat 
godskrevet, så el-regningen i alt blev på minus 2.500 Kr., svarende til den forbedring udgiftssiden 
viser i forhold til budgettet for 2012. På indtægtssiden var der en forbedring i forhold til budgettet 
på 5.000 Kr., hvilket dels skyldes en pæn indtægt på kiosksalget i festugen og dels en gave fra 
afgående revisor Leif Nielsen på 1000 Kr. Der var applaus til Leif Nielsen. 

Der var ikke spørgsmål til regnskabet og det kunne gå til afstemning.  
Regnskabet blev vedtaget med applaus. 



4. Fremlæggelse af budget 
Allan kunne herefter fremlægge bestyrelsens budget for 2013. På indtægtssiden er der budgetteret 
med uændret medlemstal samt en forventet indtægt på afholdelse af Modelflyveudstillingen på 
8.000 Kr. Allan forklarede at budgettet var lagt før der var fuld klarhed over udstillings økonomi, og 
at han derfor håbede at indtægterne ville blive noget højere end budgetteret, så de ville modsvare 
udgifterne, som forventes at bliver væsentlig højre end i det fremlagte budget. MFA har kunnet 
holde et knebent overskud på udstillingen i tidligere år, så det forventer vi også at kunne. Desværre 
har vi nogle etableringsomkostninger og der kan i 2013 ikke søges tilskud til udstillingen hos MDK. 

Af øvrige ekstraordinære omkostninger er der budgetteret 15.000 Kr. til fejring af klubbens 50 års 
jubilæum. Dermed er der et budgetteret overskud før hensættelser på 8.500 Kr. Med en 
hensættelse på ordinært 25.000 Kr. ville der blive et resultat på -16.500 kr. Hensættelserne i 2013 
bliver derfor reduceret til 5.000 Kr. 

Efter nogle få afklarende spørgsmål kunne budgettet sættes til afstemning. 
Budgettet blev vedtaget med applaus. 

5. Indkomne forslag 
Ole kunne konstatere, at der ikke var indkommet medlemsforslag.  

Bestyrelsen havde fremsat 2 forslag til vedtægtsændringer samt et forslag om udskiftning af 
klubhuset. 

Steen Bluhme spurgte til vedtægternes bestemmelser om vedtagelse af vedtægtsændringer. Hertil 
kunne Ole ved oplag i vedtægterne konstatere at vedtægtsændringer vedtages ved simpelt flertal 
blandt de fremmødte. Herefter fik Ove ordet og fremlagde forslagene. 
 

Forslag til vedtægtsændring I. 
Modelflyvere, som er primært medlem af en anden modelflyveklub registreret under MDK og som 
selv er medlem af MDK, kan optages som B-medlem i AMC til halv pris. Formålet med ordningen er 
formelt at indlemme de mange flittige gæstepiloter vi har. 

Fra salen blev spurgt om bestyrelsen havde overvejet evt. uønskede konsekvenser, som fx at 
klubben ville blive overrendt fra andre klubber med deraf øget miljøbelastning, eller at AMC 
medlemmer kunne danne en discountklub og derefter blev optaget i AMC til halv pris. Ove kunne 
oplyse, at de ting har været debatteret. Bestyrelsen vurderer, at det er lidet sandsynligt, og skulle 
det ske, kan ordningen ændres ved næste generalforsamling. B-medlemmer har ikke stemmeret. 

Forslaget blev herefter sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning. 
 

Forslag til vedtægtsændring II. 
Materiale forud for generalforsamlingen kan udsendes elektronisk, dog med fortsat mulighed for at 
enkelte medlemmer, efter fremsat ønske, fortsat kan modtage materialet som brevpost. Formålet 
er at spare en egentlig unødvendig porto.  

Der var ikke spørgsmål til forslaget, og det blev vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning. 

 

Forslag om køb af ny klubhus. 
Under forudsætning om en budgetgrænse på 25.000 Kr. foreslog bestyrelsen anskaffelse af et nyt 
klubhus til erstatning af den efterhånden meget gamle og meget slidte container. Der var en række 
praktiske diskussioner om forslaget. Der var bl.a. en bekymring om at det nye klubhus, der er 



bygget af træ, vil være mindre robust overfor indbrud og hærværk. Det blev vurderet som en reel 
bekymring, som skulle med i overvejelserne. Der var også en diskussion om hvorvidt den gamle 
container kunne blive stående. Helge havde fået et fordelagtigt tilbud på bortskaffelse af 
containeren, så forslaget blev, at det nye klubhus skulle erstatte det gamle og stilles samme sted. 

Forslaget kom til afstemning, og blev ved håndsoprækning vedtaget med 22 stemmer for, 2 blanke 
og 1 imod. 

Steen Bluhme tilføjede, at det var muligt at søge kommunal støtte til klubhuset. Bestyrelsen vil 
undersøge mulighederne. 

6. Fastsættelse af medlemskontingent 
Der var ikke forslag om ændring af medlemskontingentet. 

7. Valg af formand 
Formanden vælges hvert andet år på lige årstal og dermed ikke denne gang. 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Henrik Jørgensen og Helge Laursen var på valg. Henrik ønskede ikke genvalg. 

Som ny kandidat foreslog bestyrelsen suppleant Henryk Zylber. Henryk modtog kandidaturet, og 
blev valgt med applaus. Sekretær Helge Laursen blev derefter genvalgt med applaus. 

9. Valg af suppleanter 
Frank Herbsleb og Henryk Zylber var på valg som suppleanter. Frank ønskede ikke genvalg.  
Henryk var just valgt som bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsen foreslog Evan Jepsen, som modtog kandidaturet, og blev valgt med applaus.  
Som suppleant opstillede også Robert Svendsen in absentia, og blev valgt med applaus. 

10. Valg af revisor 
Revisor Leif Nielsen udtræder af klubben og kunne derfor ikke modtage genvalg.  
Bestyrelsen foreslog Per Holm, som modtog kandidaturet, og blev valgt med applaus. 

11. Valg af revisorsuppleant 
Der var ikke valgt revisorsuppleant i 2012. Steen Bluhme blev foreslået.  
Steen modtog kandidaturet,  og blev valgt med applaus. 

12. Eventuel, hvorunder intet kan vedtages. 
 

Modelflyveudstilling 
Allan fortalte at planerne er klar, og bad om frivillige, der vil hjælpe til ved udstillingen samt ved 
opstilling og nedtagning. Blandt de tilstedeværende var der 8 medlemmer, der meldte sig under 
fanerne. Desuden har der på forhånd meldt sig frivillige blandt Pingvinerne.  
Allan ville kontakte de frivillige for nærmere aftaler. 
 

Modelflyvningens dag (se også Modelflyvenyt fra februar) 
Allan gjorde opmærksom på MDK initiativet Modelflyvningen dag, som er fastlagt til 1/9 og vil 



omfatte alle danske modelflyveklubber. Det falder sammen med vores planlagte festugeflyvning, 
som derfor afholdes søndag 1/9 i stedet for lørdag 31/8. Der vil være massiv medieomtale. 

 

Klubjubilæum 
Den oprindeligt foreslåede dato 17. august viste sig efter en kort debat at være en dårlig idé, da der 
er mange modelflyvearrangementer i august, bl.a. bl.a. skala-DM og Tarp.  
Der skal findes en ny dato. 

Ove efterspurgte en festkomite. Henrik Jørgensen meldte sig som formand for komiteen, og vil 
samle nogle folk omkring sig. Steen Bluhme mente, at det vil være muligt at søge kommunal støtte 
til jubilæumsaktiviteterne. Bestyrelsen vil undersøge mulighederne.  

 

Nye regler for gæstepiloter 
Samtidig med at flittige gæstepiloter vil blive opfordret til at tegne et B-medlemskab, skal egentlige 
gæstepiloter fra og med 1. maj fremvise gyldigt medlemskort til MDK. Medlemskortet skal placeres 
i en tavle, som opstilles på pladsen. Formålet er at undgå, at gæstepiloter flyver uden forsikring, 
som det har været tilfældet i den forgangne sæson. Det er så også muligt at se om gæstepiloten har 
det certifikat, som vores pladsregler kræver at gæstepiloter har. I øvrigt indskærpes reglerne for 
gæstepiloter, som det også er AMCs medlemmers opgave at kende og være med til at opretholde. 

 

Projektor til klubben 
Inspireret af en misforståelse, som gjorde at vi ikke havde en projekter til at præsentere regnskab 
og andre emner med, blev det foreslået fra salen at AMC anskaffer en projekter til brug ved 
generalforsamlingen og ved klubmøder. Der var røster, som mente, at det ville være en stor udgift 
til en begrænset anvendelse. Bestyrelsen vil overveje om forslaget kan følges. 

 

Herefter var generalforsamlingen slut, og Ole takkede for god ro og orden. 

Ove takkede dirigenten for indsatsen. 

 


