Referat fra ordinær generalforsamling i Holstebro Flyveklub den 10. marts 2018 i
klubhuset.
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 7:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Årsberetning fra bestyrelsen.
Aflæggelse af regnskab og indstilling til godkendelse.
Budget for det kommende år.
Fastsættelse af indskud, kontingent og selvrisiko.
Ændring i love og regler samt behandling af i øvrigt indkomne forslag.
Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter.
Eventuelt.

Vedr. punkt 1, valg af dirigent
Mogens Eliassen blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.
Vedr. punkt 2, årsberetning fra bestyrelsen
Erik Leander aflagde årsberetning, se vedhæftede bilag.
Vedr. punkt 3, aflæggelse af regnskab og indstilling til godkendelse
Niels Kongsbak udleverede og gennemgik årsregnskabet for 2017 og besvarede enkelte
spørgsmål.
Regnskabet blev godkendt.
Vedr. punkt 4, budget for det kommende år
Niels gennemgik budgettet for 2018, som fremgår af årsregnskabet for 2017. Budgettet blev
taget til efterretning.
Vedr. punkt 5, fastsættelse af indskud, kontingent og selvrisiko
Niels fremlagde bestyrelsens forslag til indskud, kontingenter og selvrisiko. Bestyrelsen
foreslår uændrede beløb i 2018 i forhold til 2017. Se vedhæftede oversigt, som også viser
øvrige takster.
Medlemmerne havde enkelte kommentarer og spørgsmål.
Bestyrelsens forslag til indskud, kontingenter og selvrisiko blev vedtaget.
Vedr. punkt 6, ændring i love og regler samt behandling af i øvrigt indkomne forslag
Bestyrelsen indstillede forslag til udskydelse af købet af det fly, som skal erstatte DG300. Erik
motiverede forslaget.
Medlemmerne havde enkelte kommentarer og spørgsmål.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Vedr. punkt 7, valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer, revisorer og
suppleanter.
Bestyrelsen indstillede Erik Leander til genvalg som formand, og Erik oplyste, at han var villig
til genvalg. Erik blev genvalgt.
På valg var endvidere følgende bestyrelsesmedlemmer,
• Niels Kongsbak (aktiv DSvU-medlem),
• Asbjørn Drechsler (aktiv DSvU-medlem),
• Lennart Frederiksen (RC-medlem) og
• Kurt Villadsen (aktiv DULFU-medlem).
Niels Kongsbak og Asbjørn Drechsler var villig til genvalg, og bestyrelsen foreslog genvalg.
Lennart Frederiksen og Kurt Villadsen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Helge
Jensen (RC-medlem) og John Børsting Jensen (aktiv DULFU-medlem) som nye medlemmer af
bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog følgende suppleanter: Thomas Leander (aktiv DSvUmedlem), Lars-Arne Jensen (aktiv DULFU-medlem) og Lennart Frederiksen (RC-medlem).
Endvidere foreslog bestyrelsen genvalg af klubbens revisorer, Bent Drechsler og Mogens
Eliassen. Bestyrelsen foreslog følgende revisorsuppleant: Leif Brøgger.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.
Vedr. punkt 8, eventuelt.
Der kom enkelte bemærkninger og informationer fra medlemmerne.
Holstebro, den 10. marts 2018
Kurt Villadsen
Referent
Godkendt af
Mogens Eliassen
Dirigent

