
 

 

 

HJØRRING MODELFLYVEKLUB 

 

 
 

Generalforsamlingen 13. februar 2012 i kælderen kl. 19.00 

 

Mødereferat: 

 

Antal mødte medlemmer: 15 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af årsregnskab 

4. Behandling af indkomne forslag: Tilretning §4 vedr. tilskud kommunen 

5. Fastsættelse af kontingent og gebyrer 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er Martin, Finn og Knud 

7. Valg af revisorer 

8. Eventuelt 

 

Ad 1: Finn Eltved blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 

derfor lovlig. 

 

Ad 2: Formand Martin Larsen orienterede om det forløbne års aktiviteter: Der er nu lavet gyldig 

lejeaftale med Hjørring Kommune vedr. vort anlæg på Slettingevej. Den endelige løsning 

blev, at vi skal betale en årlig leje på kr. 500,- og lejeaftalen løber over en 30-årig periode. 

Forudsætning for at have denne aftale er, at vi står registreret som tilskudsberettiget klub. 

 

 Søren har gjort en flot stykke arbejde i forbindelse med registrering hos kommunen og 

søgning af tilskud for året 2011. Resultatet blev, at vi har fået kr. 11.000 i tilskud. Vi vil 

fremover være tilskudsberettigede og skal søge hvert år i henhold til gældende regler. 

 

 Der er blevet opstillet container til opbevaring. Den er opstillet som en integreret del af vort 

nuværende byggeri. I byggetilladelse og landzonetilladelse var der krav om at containeren 

skulle forsynes med tag og inddækkes, hvilket vort husudvalg har udført på flotteste vis. Det 

samlede byggeri har belastet vor kassebeholdning med i alt kr. 13.000,-, hvilket må siges at 

være særdeles tilfredsstillende. 

 

 Som nævnt i sidste referat af bestyrelsesmøde vil der i 2012 blive yderligere byggeri i form 

af overbygning og udvidelse af terrasseområde mv. Drøftelsen af dette projekt blev henlagt 

til punktet eventuelt. 



 

 

 

 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: 

 

 Tilretning §4 vedr. tilskud kommunen.  

 

 Denne mindre tilretning, som var nødvendig for at vi fremover kan få tilskud fra kommunen, 

blev enstemmig vedtaget. Finn vil tilrette vores vedtægter. 

 

Ad 5: Fastlæggelse af kontingent og gebyrer. 

 

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

samme som for 2012. Dette blev enstemmig vedtaget. 

 

Ad 6:  De tre bestyrelsesmedlemmer på valg – Martin, Knud og Finn – var alle villige til genvalg 

og blev enstemmig valgt igen. Som nye suppleanter blev i stedet for Torben Nedergaard 

valgt Jes Bering og Terji Haraldsen. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde 

efter generalforsamlingen. 

 

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

 

Ad 8: Under punktet eventuelt drøftede man blandt andet det nye byggeprojekt, og alle var enige 

om, at det forelagte projekt var godt. 

 

 Jes Bering foreslog at vi fik et nyt udvalg, der skulle tage sig af indendørsflyvning. Gert og 

Terje ville gerne sammen med Jes stå for et sådant udvalg. Oplæg fra dette udvalg vil tilgå 

bestyrelsen i løbet af en måneds tid.  

 

Finn Eltved afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

 


