
Referat fra generalforsamlingen den 29/5 2021 i HMK. 
14 deltagere 
Referent Gert 
Dagsordenen:  
 

1. Valg af dirigent 

2. Aflægning af årsberetning 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

4. Fastsættelse af næste års kontingent 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter 

6. Valg af revisor 

7. Valg af eventuelle repræsentanter til klubber, foreninger, unioner e.l. 

8. Behandling af forslag 

9. Eventuelt 

 
Torben (formanden) bød velkommen til generalforsamlingen. 
Pkt.1 Eigil blev valgt til dirigent og Gert til referent 

Eigil konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indvarslet 
Pkt. 2 Formandens beretning blev fremlagt af Torben. Se bilag. 

Viktor spurgte til hvor mange elever der er kommet igennem, og Tommy uddybede det. 
Pkt. 3 Tommy fremlagde regnskabet der viste et underskud på ca. 13.000 kr. og uddybede punkterne 

Eluf spurgte ind til forsikringen der var dyr, men det skyldes at der betales for en c 
kommerciel flyver, da vi skoler på den. 
Viktor spurgte til hvad bestyrelsen har tænkt sig at gøre for at få regnskabet vendt til et overskud. 
Torben svarede at det primært skyldes Corona én hvor eleverne ikke har kunne komme op til 
teoriprøve, og derved ikke kunne begynde at skoleflyve. 
Viktor synes vi skulle gøre mere på de sociale medier og hjemmesiden. Sven Wiggers er i gang med at 
lave en ny hjemmeside til klubben. 
Dirigenten brød ind og konkluderede at det er relevant af gøre noget mere på de sociale medier og 
hjemmesiden. 
Vi skal hæve værdien af flyveren med de 81.000 vi har investeret i radio og transponder i BHI. 
Regnskabet blev godkendt. 

Pkt. 4 Det blev foreslået uforandret kontingent, som blev vedtaget. 
Pkt. 5  På valg var Torben, Gert og Carsten. Sven Wiggers var kommet i bestyrelsen som suppleant. 
 Alle var villig til genvalg og resultatet blev, at Torben, Gert og Sven blev valgt. 
 Som suppleanter blev valgt Eigil og Ulrik. 
Pkt. 6 På valg var Åge Gasbjerg; men da Bent Conrad var udmeldt af klubben, skulle der vælges 2 revisorer. 

Valgt blev Åge og Svend Erik. 
Pkt. 7  Vi er kun repræsenteret i flyvepladsens S/I og bestyrelsen udpeger repræsentanten. 
Pkt. 8 der var Ingen forslag indkommet.  
Pkt. 9 Eventuelt hvor intet kan vedtages; men alt kan drøftes. 

Viktor spurgte ind til eleverne i Flyveskolen hvorfor der er så stort frafald. Der skal strammes mere op 
på betaling forud for teorien inden der startes op. 
Betaling af flyvetimer kører godt  
Undervisningen er baseret på klasseundervisning og ikke fjernundervisning. 
 

 
Der var forfriskninger i pausen. 
 
 
 
 



Referat fra generalforsamlingen for S/I Klubhus2014. 
Referent Gert 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Bestyrelsens indstilling til behandlingen af overskud/underskud 

5. Valg af 1 medlem til bestyrelsen  

6. Valg af revisor 

7. Behandling af indkomne forslag (*se nedenstående) 

8. Eventuelt 

 
Pkt. 1 Eigil fortsatte som dirigent 
Pkt. 2 Torben forelagde formandens beretning. Se bilag 
Pkt. 3 Gert forelagde regnskabet. 

Pause da Eluf var sulten. 
Pkt. 4 Bestyrelsen behandler indkomne ansøgninger. 
Pkt. 5  Emil blev genvalgt. 
Pkt. 6 Åge Gasbjerg blev genvalgt. 
Pkt. 7 Bestyrelsen foreslog at vi vælger en suppleant til bestyrelsen. Vedtaget 
Pkt. 8 Eventuelt: Viktor foreslog at vi brugte penge til at optimere facebooksiden 

Der foreslås at vi får lavet en dør ud til terrassen 
Tommy mente det var en god ide at få hjælp til Facebook m.m. 
Flyvningens dag bliver vist først i 2022 
Vi skal have et bedre undervisningsmateriale til eleverne på dansk og evt. engelsk. 

 
Spisning 
 


