
Referat fra Generalforsamlingen i Herning Motorflyveklub den 25. marts 2017.03.26 

Fremmødte: 12 medlemmer.  Referent: Gert Kristensen. 

 

Formand Carsten Jakobsen bød velkommen og foreslog Henrik Christiansen som dirigent. Der var ikke 

andre forslag, så han blev valgt. 

Henrik kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt; men vi kunne ikke vedtage nogen 

vedtægtsændringer, da der ikke var fremmødt halvdelen af klubbens medlemmer. 

Carsten aflagde beretning. Det var den 3. generalforsamling på denne matrikel, og han orienterede om 

bestyrelsens sammensætning. Vi har skiftet regnskabssystem, så vi nu kører på Conventus, der er et online 

system, som Herning kommune betaler for. Det har kostet mange timer at sætte sig ind i det nye; men ved 

fælles hjælp af Tommy, Susanne og Gert er vi kommet godt i mål. 

Tommy har gennemført uddannelsen til instruktør, stort tillykke med det Tommy. Vi har samtidig fået 

tilgang af en instruktør mere, Claus Ritter, så nu er vi godt kørende med flyveinstruktører. Vi har pt. 5 

elever, og flyveren er i øjeblikket udlånt til ”Learn to fly” i Ålborg. Vi har fået ny Booking-portal, da den 

gamle blev lukket ned. Det styrer Gert. Jan Albert Haveman har sponsoreret en ældre havetraktor, som 

Flemming Madsen har sponsoreret renovering og montering af ”Krog på denne, så vi kan bruge den både 

til græsklipning og til at trække flyvere ud og ind af hangaren. Svend Erik Kjær har ordnet grus på matriklen 

til at jævne hullerne i indkørslen. Lørdagskaffen kører rigtig fint med Emil som arrangør. 

Vi har haft Åbent hus med besøg af MD80 simulatoren / Claus Trøstrup Nørgaard fra Sinding. Vi boostede 

denne gang arrangementet på Facebook og det er nok den vej vi skal annoncere fremover. Vi (Claus Ritter) 

har arrangeret en klubtur til Peenemünde i det gamle DDR den 17/6, som vi håber mange vil deltage i. 

Meld jer til ved Gert. Klubflyveren skal/kan bruges af alle. Vi kører teori for anden gang i denne sæson. 

Carsten efterlyste nye tiltag, så har du en god ide så tager vi imod med glæde. Der har været tale om en 

fælles aktivitetsdag på Herning Lufthavn; men det er lige som gået i stå. Har du indlæg til hjemmesiden, så 

send det til gert. 

Torben supplerede med et indlæg om SI’et. Man ville lukke SI’et og kun have APS ‘et. Her skulle der så kun 

være 2 medlemmer fra det gamle SI med over i bestyrelsen for APS ‘et; men det er lagt lidt på is fordi 

kommunen sikkert ville stoppe støtten til pladsen, da man ikke kan støtte et privat foretagende. Man har 

ansat en advokat til at styre omlægningen, da man ikke vil køre noget hen over hovedet på noget af 

medlemmerne af SI’et. Man har besluttet at forhøje startafgiften og slette aftalen om weekend- 

landingerne. Pladsen er blevet nedgraderet til ren VFR-plads, da Karup ikke ville fortsætte med at 

supportere vores SSR approach. Prisen på årskortet er det samme i år. Bygge og Trafikstyrelsen har 

etableret GPS approach på Maribo og Ringsted; men det er kun Lægehelikopteren der må benytte dem. 

Henrik kunne fortælle at DMU er meget utilfreds med dette og har klaget. 

Herefter fremlagde Tommy regnskabet. Han gennemgik punkterne og specificerede huslejeudgifterne. Vi 

betaler 101.000 kr. i leje af pavillonen og 5.500 kr. i forsikring, 14.000 kr. i el 162 kr. i vand og 4.000 kr. i 

arealleje. I alt 125.000 kr. Tilskuddet fra kommunen er vi i øjeblikket ved at få reguleret. Vi kan få 73% 

dækket af Herning kommune, så vi får muligvis 20.000 mere pr. år. 

Victor foreslog, at man skulle betale forud for leje af BHI, så vi undgår at folk ikke betaler. Vi har et stort 

tilgodehavende på ca. 50.000 kr. som ikke er blevet betalt. Det tages op i bestyrelsen. 

Vores 24 anparter i APS ‘et blev diskuteret. Når nogen, der har anparter dør, sløjfer man bare dem i dag, er 

dette den rigtige måde at gøre det på? Carsten undersøger nærmere. 



Vi havde en post der hedder indbetalt depositum, som er elever, der har indbetalt depositum og som ikke 

har fået det tilbage igen, eventuelt fordi de ikke har fuldført uddannelsen eller har skolefløjet et andet 

sted. Vi fjerner den post efter gældende regler og indfører måske et nyt. 

Regnskabet blev godkendt. 

Tommy talte herefter om vores visioner for fremtiden. Vi har små 2 år tilbage på pavillonen. Vi har mistet 3 

medlemmer men fået 6 nye i det forgangne år. Vi har udlejet BHI til Learn to Fly da der var 35 timer tilbage 

inden årseftersynet, og dem kunne vi ikke selv flyve. Det kunne kun give et plus. Når vi flyver BHI til og fra 

service, så er det elevtimer. Så får de også prøvet at beflyve en større plads med Controlzone. Vi skal have 

hentet 100.000 kr. mere i indtægter i år, og de ca. 70.000 kr. er tilskudsregulering for 2013 – 2017, billigere 

forsikringer på klubhus og hangar, ca. 12.000 kr. mere fra hangaren, udlejning af BHI ca. 15.000 kr., 

sponsorater med reklameskilte, flere elever, 50 skoletimer mere i år, og Oliver har sponsoreret 3000 kr. 

Victor opfordrede til at vi får flere elever i flyveskolen, og flere aktiviteter på hjemmesiden. Til dette 

orienterede Carsten om at vi havde lavet tiltag på Google, rettet den gamle adresse alle steder og 

boostede Åbent hus på Facebook. 

Henrik opfordrede til at vi lavede en ny konstellation m.h.t. klubhuset og hangaren allerede nu og ikke når 

den klubhuset er betalt, så vi også fremover kan få lokaletilskuddet på de 73% fra kommunen. Carsten 

tager det ab notam. 

Valg til bestyrelsen: på valg var Carsten, Torben og Gert, alle blev genvalgt. 

Suppleanter til bestyrelsen: på valg Oliver og jan Haveman, alle blev genvalgt. 

Valg af revisorer: på valg Åge Gasbjerg og Bent Conrad alle blev genvalgt. 

Forslag: der var kun bestyrelsens 3 forslag. Der blev stemt om dem og der var flertal for alle 3 forslag; men 

da der var for lidt fremmødt, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 

Under eventuelt orienterede Gert om vores klubtur til Peenemünde den 17. juni og om Pandekage træffet 

på søndag i Revninge på Nordfyn. 

Henrik afsluttede generalforsamlingen og Carsten kom med de afsluttende bemærkninger. 

Herefter gik vi over til smørrebrød og øl. 

På bestyrelsens vegne 

Gert 

 


