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      Ref. Helge Laursen 

 

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 

Formand Henrik Andersen bød velkommen til de ca. 30 fremmødte medlemmer. -  

Bestyrelsen foreslog Steen Bluhme som dirigent. Der var ikke andre forslag. Steen modtog 

valget. 

Steen takkede for valget og fik generalforsamlingens tilslutning til, at mødet var lovligt 

indvarslet og beslutningsdygtigt ifølge vedtægterne. 

 

2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden. 

Herefter fik Henrik ordet for at fremlægge bestyrelsens beretning, der kan læses særskilt på 

hjemmesiden. Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev enstemmigt godkendt. 



Regnskabet. 

Kasserer Allan Feld var forhindret i at deltage i generalforsamlingen. 

Formanden havde søgt sagkyndig hjælp til at lade revisor Per Holm gennemgå regnskabet. Da der 

ikke formelt var noget, der talte imod en sådan løsning, gennemgik Per regnskabsposterne. Det blev 

henstillet til bestyrelsen at gå målrettet efter yderligere kommunale tilskud. Steen Bluhme nævnte i 

den forbindelse mulighederne for at søge medlemstilskud med henvisning til klubbens mange 

medlemmer over 65 år. 

Formanden oplyste, at der pt. ligger en ansøgning hos kommunen om tilskud på 20.000 kr. til 

etablering af dronebane. 

 Regnskabet blev godkendt. Det kan som helhed kan læses på klubbens hjemmeside. 

 

Budget: 

Per Holm fremlagde næste års budget – der ligeledes er at finde på hjemmesiden. 

Forsamlingen sagde god for det fremlagte forslag til budget for det kommende år. 

 

Forslag. 

Der var ikke indkommet skriftlige forlag til generalforsamlingen. 

 

Medlemskontingent. 

Der var ikke fremsat forslag om ændring af kontingentet. 

 

Valg til bestyrelsen. 

Formand Henrik Andersen blev genvalgt uden modkandidat. Allan Feld og Ronni Jørgensen 

genvalgtes til bestyrelsen uden modkandidater. 

 

Suppleanter. 

Poul Andersen og Egon Stenderup genvalgtes som suppleanter til bestyrelsen.  

 

Valg af revisor/suppleant. 

Som revisor genvalgtes Per E. Holm. 

Som revisorsuppleant valgtes Rasmus G. Romlund.  

 



Eventuelt. 

Flere emner kom til debat under punktet. 

Lars Brejnbjerg  efterlyste initiativer til skræntflyvningsture til f.eks. Hanstholm og Wasserkuppe. 

Sådanne initiativer må gerne komme fra interessegrupper i klubben og behøver ikke nødvendigvis 

være et bestyrelses-initiativ, anførte formanden. 

Der udspandt sig en længere debat om droneflyvning. Der arbejdes på at etablere en egentlig 

dronebane ved pladsudvidelse. Der var bred enighed om, at droneflyvning er en fremtidig gren af 

begrebet modelflyvning. Og at udøverne naturligt hører hjemme i modelflyveklubben. 

Formanden henstillede til, at der udvises gensidig tolerance og ydes størst mulig hjælp til 

interesserede, der henvender sig på banen – alt med henblik på at fastholde potentielt nye 

medlemmer. 

 


