
Generalforsamlingen 12/3 -2008 
 
Til stede var hele bestyrelsen og en god portion af klubbens medlemmer ialt 20 mand incl. undertegnede. 
Søren blev valgt som ordstyrer. 
 
Formanden fremlagde sin beretning  om året 2007. 
En alt i alt positiv beretning som ikke gav anledning til kommentarer. Frans frasagde sig genvalg. 
Der blev diskuteret om kommunen vil overtage græsklipningen og måske reparere vejen. Poul Larsen har en kontakt i 
kommunen som han vil gå lidt mere på klingen. 
 
Kasserer fremlagde regnskabet, det var på daværende tidspunkt ikke revideret. Men revisorer og kasserer fik senere på 
aftenen dette afsluttet uden bemærkninger til regnskabet. 
 
Et familieabonnement blev diskuterret og ved afstemning blev det bestemt at klubben skulle have et sådan abonnementsform. 
Hvordan det skal udformes og virke er en opgave for den nye bestyrelse. 
 
Der blev snakket om støjgrænse - skal klubben have en sådan. Skal der fastsættes en støjpolitik. Måske med en ansvarlig 
person som skal vudere støjen? 
Beslutningen blev at vi skal have en støjpolitik som skal efterleves. Støjen fra det aktuelle fly vurderes af bestyrelsen eller i 
samråd med klubbens medlemmer og bestyrelse men beslutningen der træffes, skal overholdes af den enkelte pilot 
(klubmedlem, gæster etc.) 
 
Vi fortsætter med at søge tilskud hos kommunen, da det er meget vigtigt at beholde en fod inden for systemet. Måske 
fremtiden bringer andre regler eller vi får et større antal af medlemmer under 25 som så kan have positiv afsmitning på 
tilskudsstørrelsen. 
 
Kontingenter og indmeldelsesgebyrer holdes på nuværende niveau. 
 
Den nye bestyrelse består af: 
Martin Larsen 
Frank Schubert 
Michael Lund 
Knud Jensen 
Ralph S. Jørgensen 
Som subleanter blev Poul Larsen og Martin Boie 
 
Eventuelt: 
Ros fra Flemming Mulbjerg for arrangementerne i 2007. 
 
Sikkerhedsreglerne skal overholdes og opmærksomheden omkring om de bliver det skal skærpes af klubbens medlemmer og 
bestyrelsen. 
 
Klubbens hjemmeside skal flytte til ny server. Det koster 450 kr. Så for vi også mulighed for et forum og bedre muligheder for 
medlemmeres upload af billeder, video og andet. Bestyrelsen arbejder videre med sagen. 
Vi snakkede lidt om renovering og afretning af banen. Med jord og en lille bobcat eller lignende.Vi vil have klik-gulv på gulvet i 
klubhuset. En spand maling til væggene indvendigt er også tiltrængt - arbejdet tænkes udført ved standerhejsningen. 
Gert klagede over manglende forplejning i form af øl-servering til generalforsamlingen. Dette havde han ikke oplevet til nogen 
generalforsamling nogensinde , så han mente det var væsentligt at få ført til protokol. Der blev dog senere rådet bod på den 
lille fadæse. 
 
Sponsorater skal vi også have gjort noget ved, Thomas pedersen søger Tuborgfonden om et eller andet specifikt. Jeg har 
kontakt til en dame i Spar Nord som vil undersøge sagen og melde tilbage. 
 
Alt i alt en rigtig hyggelig Generalforsamling med mange fremmødte. 
 
Venlig hilsen Ralph S. Jørgensen (Kasserer) 


