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1. Valg af dirigent og referent. 
 Dirigent : Henrik Holm Kristensen 
Referent : Michael Rønaa 
 
 

2. Formandens beretning 
 
Formanden berettede om flyvesæsonen 2016, og viste årets flyvestatistik. 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 
Beretningen kan findes på hjemmesiden. 
 

3. Aflæggelse af regnskabet, godkendelse. 
 
Foreningen 
 
Resultatet før renter, gebyer og afskrivninger giver i 2016 et overskud på 151.000 kr. 
Regnskabsårets endelige resultat er et underskud på 40.754kr. 
 
Regnskabet blev godkendt af alle! 
 
Tutten 
 
Tuttens regnskab endte ud i et samlet overskud på 5.200kr. Tuttens regnskab blev 
ligeledes godkendt af alle fremmødte. 
 

4. Behandling af indkomne forslag. 
 
Ingen indkomne forslag. 
 

5. Fremlæggelse, godkendelse af budget. Fastsættelse af kontingenter, gebyrer samt 
selvrisiko. 

 
Kassereren fremlagde budgettet for 2017. Der blev diskuteret, hvorvidt de nuværende 
kontingentkategorier og -priser, fremadrettet bør være som de er nu. Ellers ingen 
anmærkninger til budgettet. 
 
Der blev dog fortaget ændringer i takstregulativet, således at der bliver færre 
betalingsrater efter indmeldelse. Nu hedder raterne 500kr - 1000kr - 1500kr. 
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Budgettet mm. godkendes! 
 

6. Valg af formand (hvert år) 
  
Formand: Jens B. Kjeldsen (Genvalgt) 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 
På valg er Nils de Vos og Christian Møller Nielsen, begge modtager genvalg 
Begge blev genvalgt 
 

8. Valg af første- og andensuppleant til bestyrelsen. 
 Første suppleant blev Ole Kaas 
Andensuppleant bliev Jesper Nielsen. 
 
 

9. Valg af 2 revisorer 
 
Nuværende revisorer er Ole Borup og Thomas Nymark Nielsen, begge er villige til 
genvalg. 
Begge genvalgt. 
 

10. Valg af 1 revisorsuppleant. 
Nuværende suppleant er Stefan Rasmussen (Udmeldt i 2016) 
Gorm Ø. Johansen blev valgt som revisorsuppleant. 
 

11. Eventuelt 
 
Stefan Pielmeier stiller spørgsmål til, hvordan vi vil sikre os at vi benytter den nye "tøjsnor" 
så optimalt som muligt, uden beskadige noget materiel. Spilmeister og dirigent Henrik 
Holkm Kristensen forklarede, at vi som sådan ikke laver nogle ændringer i start 
procedurerne, men der ændres i wiresakse, -tromler og -styr. 
 
 
Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden klokken 15:25 lokal tid. 
 
Referent: Michael Rønaa 
 


