
Ordinær generalforsamling i Hjørring Modelflyveklub d. 10-02-2014 
 
Fremmødte: 15 medlemmer 
 
1. Jesper Sørensen vælges til dirigent og fastsætter generalforsamlingen for lovlig. 
 
2. Martin beretter om, hvad vores input og ideer har været, under kommunes planlægning 
for ændring af ridestierne, i området omkring flyvepladsen. 
Ligeledes berettede han, at Egnsteateret flytter i 2016, så vores fremtid i kælderen er 
usikker herefter, yderligere afklaring omkring dette, kommer senere. 
 
3. Søren fremlagde årsregnskab for 2013, samt budget for 2014. 
Årsregnskabet viser et overskud på 11.262 kr. 
Klubben har herefter en balance på 38.494 kr. Der var ingen kommentarer til regnskabet. 
I budgettet er der afsat 30.000 kr. til renovering af banen. 
Derfor viser budgettet et underskud på 21.000 kr. 
Der blev stemt om, hvorledes klubben skal bruge op til 30.000 kr. på forbedring af banen, 
dette blev enstemmigt vedtaget. Budgettet blev ligeledes enstemmigt vedtaget. 
 
4a. Et flyvepladsudvalg skal nedsættes. Poul og Jes stillede sig til rådighed, medlemmer 
der ikke er mødt op til generalforsamlingen, får ligeledes muligheden for, at indgå i 
udvalget efter generalforsamlingen via en e-mail der sendes rundt. 
 
4b. Søren fremlagde muligheden for, at klubbens medlemmer kan købe klub-aktier til 
eventuel finansiering af yderligere ændringer og vedligeholdelse. Dette kan være en 
fremtidig mulighed, hvis klubben skal bruge en kapital-indsprøjtning til investeringer. 
 
4c. Martin forklarede, at vores nye medlemskab i DGI kræver nogle få ændringer i vores 
vedtægter. Ændringerne af vedtægterne, blev vedtaget ved afstemning. 
 
5. Forhøjelsen af medlemskontingentet på 100 kr. til fremtidige forbedringer, blev 
flerstemmigt vedtaget. 
 
6. 3 bestyrelsesposter er på valg, Martin, Jes og Knud. Martin og Jes vil gerne genopstille, 
Knud vil gerne trække sig, Jesper Sørensen vil gerne stille op til bestyrelsen.  
Alle 3 blev flerstemmigt valgt. 
Bestyrelsen ser nu således ud: 
 
Formand: Martin Larsen 
Næstformand: Poul Larsen 
Kasserer: Søren Bolet 
Sekretær: Jesper M Sørensen 
Medlem: Jes Bering 
 
Som 1. suppleant stillede Torstein og til 2. Suppleant stillede Knud op. Begge blev 
enstemmigt valgt. 
 
 



7. Som revisorer stillede Kim Hornung op Allan Hellum op, begge blev enstemmigt valgt. 
Som revisor-suppleant stillede Finn op, han blev enstemmigt valgt. 
 
8. Allan Hellum foreslår et aktivitetsudvalg, der kan varetage forskellige konkurrencer og 
fælles aktiviteter.  
Han foreslog ligeledes en pølse-klub, hvor medlemmer køber pølser mv. Af klubben med 
let fortjeneste.  Alle medlemmer får muligheden for, at indgå i udvalget efter 
generalforsamlingen via en e-mail der sendes rundt. 
 
Finn fremlægger en problemstilling vedr. Taghældningen på halvtaget, dette vil blive løst 
på førstkommende arbejdsdag. 
 
 
Herefter kalder Jesper generalforsamlingen for afsluttet, denne blev afholdt i god ro og 
orden. 
 
 
 
 
	  


