
Referat Generalforsamling 2009 
 
 

MØDEREFERAT 

  Vedrørende:   Generalforsamling.                                 Antal deltagere med stemmeret:  17  Antal deltagere 
med uden stemmeret:  1                        Dato og tid: torsdag den 22. februar 2009  Sted: Kælderen        

  

  Dagsorden:    

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af årsregnskab 
4. Behandling af indkomne forslag  

1. Familieabonnement 
2. Ændringer af vedtægter vedr. fremtidige arrangementer. 

5. Fastsættelse af kontingent og gebyrer 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

1. På valg er Knud og Ralph (Knud ønsker ikke genvalg) 
7. Valg af revisorer 
8. Eventuelt 

  Status/konklusioner:   
 
  1)     Søren Bolet blev valgt, og erklærede generalforsamlingen for lovlig. 
 
   2)     Formandens beretning i hovedpunkter: 
 
  Flyvepladsen   
   
Kommunens planer om salget af Slettingenvej 51 spøger fortsat, men der er fortsat ingen reelle udmeldinger. Klubbens 
bestyrelse vil gøre alt der måtte være muligt, for ikke at klubben bliver stillet i en dårlig situation. Der er i den forbindelse 
iværksat flere tiltag. 
 
   3)     Årsregnskabet blev gennemgået af Ralph, med et ganske positivt resultat for 2008 på grund af sommerens aktiviteter. 
(Regnskabet er vedhæftet som bilag 1) Regnskabet blev efterfølgende godkendt af de to revisorer. 
 
  4)     Indkomne forslag: 
 
  Familieabonnement blev sat til afstemning og vedtaget med flertal. Ordningen er gældende for familiens børn fra 3-10 år 
samt en voksen. Herunder gør sig gældende:  
Børn/unge fra 10 til 18 år indmeldes som juniorer 
  Fra 18 år overgår medlemmet til almindeligt senior medlemskab. 
 
  Det blev sat til afstemning at vedtægter kan ændres så arrangementer der afholdes i klubben, skal godkendes af den 
siddende bestyrelse. Forslaget blev vedtaget med flertal. 
 
  5)     Kontingent fastholdes på nuværende niveau. 
 
  6)     Den nye bestyrelse består af:-        Michael Lund-        Frank Schubert-        Martin Larsen-        Ralph Salden-        
Martin Boie-        Suppleant: Poul Larsen-        Suppleant: Jesper Larsen  
 
  7)     Gunnar Thomsen og Gert Simonsen blev valg som revisorer. 
 
 8)     Eventuelt: 
 
  Bent Jensen fremlagde at de medlemmer som ikke havde mail og Internet manglede information fra bestyrelsen, herunder i 
forbindelse med arrangementer. Den nye bestyrelse vil sikre at information bliver formidlet pr. post og telefon, men opfordrer 
dog til at så mange som muligt bruger vores flotte hjemmeside. 
 
  Det blev anbefalet at bestyrelsen tager kontakt til Pandrup modelflyveklub, for at høre hvad de har gjort da de købte deres 
jord af kommunen. Erfaringen kan bruges i.f.m. usikkerheden omkring kommunens salg af Slettingenvej 51. -        Gert og 
Boie påtog opgaven m.h.p. PR-arbejde i klubben. De vil bl.a. samle artikler fra tidligere begivenheder og præstationer, for 
derved at gøre klubbens aktiviteter mere synlige, især overfor kommunen. 


