
HJØRRING MODELFLYVEKLUB 

Generalforsamling 11-02-2013 

Antal mødte medlemmer: 15 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af årsregnskab 

4. Behandling af indkomne forslag.  

5. Fastsættelse af kontingent og gebyrer. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er Poul og Søren 

7. Valg af revisorer og 1 suppleant 

8. Eventuelt 

 

Ad 1: Søren Bolet blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet og derfor lovlig. 

Ad 2: Formand Martin Larsen orienterede om det forløbne års aktiviteter:  

Byggeprojektet er stort set færdigt.  

Finn Eltved har forladt bestyrelsen og klubben. 

Det nye tiltag med indendørsflyvning er i fuld gang. 

Formandens beretning blev enstemmig vedtaget. 

Ad 3: Årsregnskabet var tidligere blevet gennemgået og godkendt af de to revisorer 

inden generalforsamlingen. Søren gennemgik regnskabet og det blev enstemmig 

godkendt. 

Ad 4: Indkomne forslag: Ingen forslag. 



 Ad 5: Fastlæggelse af kontingent og gebyrer. 

Bestyrelsen indstillede forslag om, at kontingent og gebyrer for 2014 skulle være det 

samme som for 2013. Dette blev enstemmig vedtaget. 

Ad 6: De to bestyrelsesmedlemmer på valg –Poul og Søren – var begge villige til 

genvalg og blev enstemmig valgt igen. Som nye suppleanter blev Terji Haraldsen og 

Finn Thomsen. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter 

generalforsamlingen. 

Ad 7: Som revisorer blev valgt: Kim Horning og Jacob Rom revisor suppleant  

Finn Thomsen 

Ad 8: Under punktet eventuelt drøftede man blandt andet indkøb af nyt radioanlæg 

og lader til skoleflyet. 

Poul fortalte om det igangværende arbejde, med ansøgning hos fonde for midler til 

renovering af landingsbanen, der vil blive søgt om 70.000 kr til dette. 

Kommunen har forespurgt om vi vil kunne gøre brug af bygningen Slettingenvej 51, 

og hvilke behov vi måtte have, for at kunne bruge det. 

 Formålet med vores hjemmeside blev også drøftet, dette vil primært være en 

statisk hjemmeside. 

 

Søren Bolet afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 


