
Hjørring Modelflyveklub Slettingenvej, 9800 Hjørring 

 

Hjørring Modelflyveklub, Slettingenvej 9800 Hjørring. 
 

Referat af ordinær generalforsamling den 16-02-2015. 

Mødet indkaldt af formand Jess Bering på Hjørring Modelflyklubs vegne. Mødet afholdt i byggebunkeren 

ved Vendsyssel Egnsteater.  

Afholdt fra kl.19 til 21.00 i ”god ro og orden”. 

Fremmødte: 

Der var fremmødt 15 medlemmer af Hjørring Modelflyveklub. 

Deriblandt bestyrelsen bestående af: 

Formand: Jess Bering/JB  

Næstformand: Knud Jensen/KJ 

Bestyrelsesmedlem: Søren Bolet/SB. (Kasserer). 

Bestyrelsesmedlem: Martin Larsen/ML 

Bestyrelsesmedlem: Torstein Fjordbak/TF (Sekretær). 

Dagsorden: 

       1.    Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab, samt budget for 2015. 

 

4. Behandling af indkomne forslag: 

a. Bevilling af 7000 Kr. til nyt hegn ved pitområdet. 

b. Mulighed for ekstern kasserer. 

 

5. Fastsættelse af kontingent og gebyrer. 

Bestyrelsen foreslår at nuværende kontingent fortsættes. Samt at der indføres ½ kontingent til 

gæstemedlemmer, der er primært medlem i en anden klub. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er Poul L. og Søren B. Begge ønsker ikke at 

genvalg. 

 

7. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 

 

8. Eventuelt. 
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Hjørring Modelflyveklub, Slettingenvej 9800 Hjørring. 
 

Referatet: 

1. Dirigent blev Søren B. 

 

2. Formandens beretning. 

Det har været et begivenhedsrigt år i klubben. Vi har fået ny landingsbane. Der blev sidste år 

vedtaget, at klubben kunne bruge op til 30.000 Kr. på renovering af banen. 

Hjørring komme valgte, at udføre arbejdet for os, uden beregning. Dog skulle vi selv pløje banen 

inden deres arbejde. Det kostede os knap 5000 kr. 

Der opstod desværre lidt polemik da vejret blev godt før banen blev klar til brug. Heldigvis var der 

dog flere medlemmer der trodsede dette og fandt en alternativ måde at flyve på. 

Desværre medførte renoveringen også utilfredshed blandt enkelte medlemmer. Bestyrelsen var 

under stor kritik. 

Jeg mener at vi fandt en fornuftig løsning med en omrokering i bestyrelsen, ny struktur for 

udmeldinger til medlemmerne og en ris og ros kampagne.  

Det tog dog hårdt på nogle af bestyrelsesmedlemmerne så derfor valgte 2 at forlade bestyrelsen. 

Nemlig Jesper S. og Martin L. 

Ind i bestyrelsen er trådt de to suppleanter Torstein F. og Knud J. 

Vi afholdt også i 2014 et IMAC stævne, samt et klubmesterskab. Begge var fint besøgt og et friskt 

tiltag. 

Desuden har klubben indkøbt 2 gasgrill og et køleskab og oprettet en ”pølsebutik”. 

Jeg mener der er kommet væsentlig mere aktivitet på flyvepladsen det seneste år, og det vil jeg 

gerne fremme yderligere fremover.  

 

3. Årsregnskab og budget for 2015. 

Årsregnskab blev fremlagt for alle fremmødte medlemmer og blev godkendt. Budget for 2015 blev 

fremlagt for fremmødte medlemmer og blev godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag. 

a) Vedtaget at bruge 10.000 Kr. til hegn. Forslag om evt. at bede kommune udføre arbejdet v.h.a 

produktionsskolen i Hjørring Kommune. 

b) Ekstern kasserer skal være en af klubbens medlemmer. Vedtaget ved afstemning 11 for og 4 

imod. 

 

5. Fastsættelse af kontingent. 

Kontingent i foreningen – uændret. Vedtaget ved afstemning. Alle for. Opfordring til kommende 

bestyrelsesmedlemmer om spøgsmålet vedr. ½ kontingent for gæstemedlemmer. Disse skal dog 

ikke have stemmeret. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

2 udtræder af bestyrelsen. Poul L. og Søren B. 

2 stiller frivilligt op. Allan W. Og Jesper L. 
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Hjørring Modelflyveklub, Slettingenvej 9800 Hjørring. 
 

Bestyrelsen er hermed følgende: 

Bestyrelsesmedlem Jess Bering/ Formand 

Bestyrelsesmedlem Allan Wingmann Hellum/Næstformand 

Bestyrelsesmedlem Knud Jensen/Flypladsleder 

Bestyrelsesmedlem Jesper Larsen/Kasserer 

Bestyrelsesmedlem Torstein Fjordbak/Sekretær 

 

Suppleanter. 

1 suppleant – Niels Bundgaard 

2 suppleant – Knud Larsen 

 

2 revisorer. 

Allan Wingmann Hellum 

Jess Bering 

 

Revisor suppleant. 

Ralf Salden 

 

7. Eventuelt. 

- På dagen for standerhejsning flyver vi og spiser pølser og evt. varmt suppe. 

- 14 dage før standerhejsningen lavs arbejdsdag til evt. udbedringer af klubhus m.v. 

- Vores hegn projekt oprettes et hold som kan varetage dette arbejde. 5-6 mand. 

- Vi påtænker at lave regler for flyvning med store og små fly.  

- Ris og ros er stadig i den opsatte postkasse ved klubhuset. 

 

8. Vigtige datoer. 

Arbejdsdag. Klubben/huset skal gøres klar til sæsonen 2015. 28.03.2015 

(Rundstykker kl. 8.00 – opgaver tildeles). 
    

Standerhejsning. 11.04.2015 kl. 10.00 

 

  

 

  


