
Generalforsamlingen 17. jaunar 2011 

MØDEREFERAT 

  Vedrørende:   Ordinær generalforsamling i Hjørring Modelflyveklub (HMF).                                      Antal 
deltagere: 15                                                Dato og tid: torsdag den 17. januar 2011 kl. 19:30.  Sted: 
Kælderen                     

  

  Dagsorden:    

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

1. Forslag til vedtægtsændringer. 
2. Forslag til etablering af holder til stormodeller. 

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

1. Hele den siddende bestyrelse er på valg. 
7. Valg af revisorer 
8. Eventuelt 

  Status/konklusioner:                                                 
1)     Søren Bolet blev valgt, og erklærede generalforsamlingen for lovlig.  
2)     Formandens beretning i hovedpunkter: Michael beskrev de udfordringer vi har haft i 2010. Udfordringer som er blevet 
imødegået med et godt resultat til følge. Både kommunens planer om salg af Slettingenvej, og risikoen for opstilling af 
kæmpevindmøller omkring flyvepladsen har fyldt meget i bestyrelsens arbejde. Arbejdet er ikke afsluttet, men er i en fase 
hvor vi kan sige at det er under "kontrol". Kommunen har ikke ønsket sælge jorden, og der skal arbejdes videre med en ny 
og længerevarende kontrakt. Vindmølleprojektet er sat i bero, da jordejerne ikke ønsker at opstille vindmøller i den 
størrelse. Klubbens aktivitetsniveau har i 2010 været højt som i de tidligere år. Det viser sig dog fortsat at klubbens 
medlemmer føler at de ofte kommer på pladsen uden at møde andre.            
 
Af opnåede resultater/deltagelser i klubben kan nævnes: 
 
-         Stor deltagelse ved RC- sommerlejeren i sommer 
-         Modtagelse af Modelflyvning Danmarks initiativpris i 2010 (Michael Lund IMAC) 
-         Flotte Hotliner resultater igen i år fra Daniel Nedergaard 
-         Landsholdsplads i IMAC til Martin Boie 
-         Danmarksmester i IMAC Sportsman-klassen (Michael Lund)              
 
Ønsket om et bestyrelsesskifte blev gennemgået, men årsagen er kendt af alle, fra tidligere møder og behandles ikke 
yderligere i dette refereret. 
  Beretningen blev godkendt af forsamlingen.  
 
3)     Årsregnskabet blev gennemgået og godkendt af de to revisorer inden generalforsamlingen. Regnskabet blev godkendt 
med en bemærkning. Regnskabet er vedhæftet som bilag. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen dog med fokus på 
bemærkninger fra revisorerne om, at regnskabsdatoen skal stemme med opgørelsen af indbetalte kontingenter.  
 
4)     Indkomne forslag:  
 
-         Forslag til vedtægtsændringer udfærdiget af Poul Larsen, Finn Eltved, Martin Larsen, Søren Bolet og Knud Jensen. 
Forslaget er modtaget rettidigt.  
 
i.      Forslagene (udleveret tekst) blev gennemgået for hele forsamlingen, og vedtaget efter afstemning. Ændringerne er 
både en opdatering af tidligere godkendte ændringer, samt en generel opdatering af formuleringer. 
 
-         Forslag til montering af holdere til stormodeller fremført af Michael Lund. Forslaget er modtaget 
rettidigt.                                                              
 
i.      Holderne er en sikkerhedsforanstaltning, og beregnet til brug ved start af større modelfly (50cc og derover). Michael 
fremførte at der i flere situationer (dog ikke i HMF) har været uheld med større modelfly der startes og har revet sig løs fra 
fortøjning. Den foreslåede type ses ofte brugt i norske og svenske klubber. En problemstilling er at de store flys haleplan 
ikke nødvendigvis kan holde til at en motor testes ved fuld gas.                                                                
ii.      Holderne, der opstilles således at de større modelfly kan køres frem med forkanten hvilende på den gummibeklædte 
metalstang, stilles op på hver side af flyet. Flyet startes, testes og kan trækkes baglæns ud af holderen, og frem til 
startbanen. 
  iii.      Forslaget blev godkendt af forsamlingen, og skal etableres til sæsonstart.  
 
5)     Kontingent i 2012 sættes op med 20 kr. til i alt 500 kr. Indmeldelsesgebyr ændres til 100 kr.  
 
6)     Den nye bestyrelse blev valgt og består af (konstitueret efterfølgende): 
  
-         Martin Larsen (Formand) 



-         Poul Larsen (Næstformand) 
-         Søren Bolet (Kasserer) 
-         Knud Jensen (Flyvepladsleder) 
-         Finn Eltved (Sekretær) 
-         Suppleant: Terji Haraldsen 
-         Suppleant: Torben Nedergaard  
 
7)     Nikolaj Eltved og Michael Lund blev valgt som revisorer.  
 
8)     Eventuelt: 
-         Der blev spurgt til status på tilmelding af stormodelkontrollanter. Michael Lund kunne svare at tre medlemmer 
havde ønsket at blive indstillet til stormodelsseminaret på Fyn den 6. marts. Indstillingerne af Bent Jensen, Knud Jensen og 
Michael Lund blev fremsendt til Modelflyvning Danmark(MD) inden ansøgningsfristens udløb den 1. januar 2011. MD vil selv 
udpege de kontrollanter der er brug for, og giver individuel besked.-         
 
Bent Jensen fremførte at han vil tage sig af midler til bekæmpelse af muldvarper, herunder gift. Nærmere koordineres med 
klubbens bestyrelse. 
 
-         Martin Larsen fremførte en ny mulighed for SMS besked for klubbens medlemmer. Man kan som medlem tilmelde 
sig listen, og dermed mulighed for at sende og modtage SMS-beskeder om aktiviteter i klubben m.v. Nærmere vil blive 
beskrevet på klubbens hjemmeside, og tilmelding kan ske ved Martin Larsen på mail eller telefon. 

 


