
Referat af bestyrelsesmøde den 19-01-2015. 

Mødet indkaldt af formanden Jess Bering, Hjørring Modelflyklub. Mødet afholdt i byggebunkeren ved 

Vendsyssel Egnsteater.  

Afholdt fra kl.19 til 20.00 i ”god ro og orden”. 

 

Fremmødte: 

Formand: Jess Bering/JB  

Næstformand: Poul Larsen/PL 

Bestyrelsesmedlem: Søren Bolet/SB. (Kasserer). 

Bestyrelsesmedlem: Martin Larsen/ML 

Bestyrelsesmedlem: Torstein Fjordbak/TF (Sekretær). 

Suppleant: Knud Jensen/KJ 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst, hvor langt er vi med igangværende arbejder? 

1.1 Omlægning af Slettingenvej? 

1.2 Ris/ros, er der kommet noget ind? 

1.3 Landingsbane – græsslåning/græshøjde? 

 

2. Regnskab. 

2.1 Regnskab 2014 samt budget 2015. 

 

3. Generalforsamlingen 2015. 

3.1 Dato. 

3.2 Dagsorden. 

3.3 Forslag der skal behandles. 

3.4 Hvem er på valg, ordinært og ekstraordinært. 

 

4. Eventuelt. 

 

 

 



Referatet: 

Punkt 1.1 i dagsordenen: 

Slettingenvejprojektet overdrages til ny bestyrelse. 

 

Punkt 1.2 i dagsordenen: 

Ingen ris eller ros modtaget i ”postkassen”. 

 

Punkt 1.3 Landingsbanen: 

PL meddelte at kommune er behjælpelig med evt. forbedringer af den nye landingsbane. Det 

drejer sig om området mod øst, som er meget lerholdig. Samt eventuelt andre skader som er 

fremkommet. 

Kontaktperson hos kommunen er Jens Baggesen. 

 

Klipningen vil fortsat være en gang om uge når sæsonen starter igen.  

 

Medlemmer der vil have en tættere klippet bane, må gerne på egen hånd slå plænen med 

klubbens traktor/slåmaskine. 

 

Punkt 2.2 i dagsordenen. 

Bestyrelsen har godkendt regnskab for 2014. Samt kommet med forslag, og opstillet budget 

for 2015. 

 

Punkt 3.1 i dagsordenen: 

Dato for generalforsamlingen er 16-02-2015 i byggekælderen. Mødetidspunkt er kl. 19.00. 

 

Punkt 3.2 i dagsordenen: 

Dagsorden? 

 

Punkt 3.3 i dagsordenen: 

½ kontingent til medlemmer som primære medlemmer i anden klub. 

Der skal bruges ca. 7000,- kr. til nyt hegn i pilotområdet. 

 

Punkt 3.4 i dagsordenen: 

Martin Larsen/MJ stopper i bestyrelsen fra og med mødet den 19-01-2015. Knud Jensen/KJ  

overtager Martins plads. 

 

Bestyrelsen er efterfølgende: 

Formand: JB 

Næstformand: PL 

Kassere: SB 

Sekretær: TF 

Bestyrelsesmedlem: KJ 



Suppleanter: ingen 

 

Samtidig takker bestyrelse Martin Larsen for mange gode års arbejde og ledes af 

Hjørring Modelflyklub. 

 

 

Og sidst men ikke mindst: 

God flyvning fremover, til nye som gamle medlemmer. 

 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


