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1. Valg af dirigent og referent 

• Daniel Phillips er referent 

• Henrik Holm er dirigent 

2. Formandens beretning, godkendelse 

• Formandens beretning findes på AVIATOR chaAen. Beretningen gav anledning El en diskussion om-

kring DGDA flyvninger. Formanden bereAede at der ikke var særlig mange Elkendegivelser blandt 

medlemmerne for at støAe op om flyvningerne. Medlemmerne præciserede at deAe primært skyl-

des usikkerhed omkring COVID-19 samt datoer for aQoldelse er blevet meldt sent ud. DeAe har 

gjort at en del medlemmer allerede har lavet planer på de foreslåede datoer. Formanden bereAede 

også at DGDA flyvninger vil komme El at foregå fredag eSermiddage for at skåne den almindelige 

flyvning og skoling mest muligt. Flere medlemmer bereAede, at de gerne ville støAe op omkring 

flyvningerne senere på året. Formanden bereAede at antal flyvninger og flyveEmer for 2020 gene-

relt fulgte tendensen fra de foregående år ret godt med undtagelse af Dimonaen. DeAe skyldes 

primært at den har været groundet grundet motorskiSe. Formanden bereAede på vegne af Avia-

tors historie udvalg at de stadigt lykønskeligt modtager materiale fra klubbens medlemmer, som de 

gerne vil have arkiveret som en del af AVIATORS historie. Formandens forretning er enstemmigt 

godkendt af generalforsamlingen. 

3. Aflæggelse af regnskabet, godkendelse 

• Regnskabet findes på AVIATOR chaAen. Dirigenten orientere om at regnskabet for TUTTEN udestår. 

Kasseren fremlagde regnskabet for 2020 og der var et par opklarende spørgsmål omkring afskriv-

ninger og likviditet. Den generelle vurdering blandt generalforsamlingen er, at likviditeten er på et 

kriEsk niveau og den kommende bestyrelsen skal derfor arbejde hen imod at øge denne i 2021. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag 

• Forslag fra Henrik Holm “klubbens materiel og transportvogne har førsteprioritet El pladserne i 
vognporten.” af 24. maj 2021 

• Forslaget blev grundigt diskuteret på generalforsamlingen. Det var primært lodtrækningen, 
som gav anledning El diskussion. Der blev aQoldt afstemning ved håndsoprækning. Her blev 
der tre stemmer for og syv stemmer imod ud af 24 fremmødte medlemmer. Forslaget blev 
derved ikke vedtaget. 
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5. Fremlæggelse, godkendelse af budget. Fastsæ@else af konAngenter, gebyrer samt selvrisiko. 

• Udkastet El takstbladet kan findes på AVIATOR chaAen. Det blev påpeget at de penge der er afsat i 
budgeAet El vedligeholdelse af flyene muligvis er for lavt. Det blev påskyndet, at bestyrelsen tager 
materielfolkene i høre inden budgeAet for disse fastlægges. Det bliver bemærket at det regnskab-
smæssige overskud i budgeAet for 2021 er meget lavt. Det præciseres af formanden at deAe 
primært skyldes, at klubben kører en hård afskrivning på materiel. Det bliver bemærket at for at 
holde konEnentet lavt kræves der en stor del frivilligt arbejde blandt medlemmerne, som derved 
kan holde vedligeholdelsesomkostninger nede. Det bliver bemærket at det er det frivillige arbejde 
blandt medlemmerne som holder hjulene i klubben kørende. Der er ikke blevet justeret på flyve- 
og tacho priser. I udkastet nævnes at fly rådighedsgebyret for juniorer frafalder så længe flyet bliver 
udlånt El konkurrence. Der foreslåes ligeledes at beskrivelsen af medlemskategorien AkEv 1 Junior 
udelukkende beskriver personer under 25 år og ikke længere er gældende ved pludselig arbejd-
sløshed. Budget, konEngentsatser samt gebyrer blev vedtaget af generalforsamlingen.  

6. Valg af formand (hvert år) 

• Jens B. Kjeldsen modtager genvalg. 

• Jens B. Kjeldsen modtager genvalg.En enstemmig generalforsamlingen godkender valget af 
Jens B. Kjeldsen som formand. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

• På valg er Minik Dam Frank og Daniel Phillips 

• Minik Dam Frank modtager genvalg. En enstemmig generalforsamling godkender valget af 

Minik Dam Frank som bestyrelsesmedlem. 

• Daniel Phillips modtager genvalg. En enstemmig generalforsamlingen godkender valget af 

Daniel Phillips som bestyrelsesmedlem. 

8. Valg af første- og andensuppleant Al bestyrelsen. Suppleantposterne besæ@es i forhold Al stemmetal 

• Nuværende:  1. Suppleant Søren Henriksen - 2. suppleant Ole Lindschouw 

• Søren Henriksen modtager genvalg. En enstemmig generalforsamling godkender valget af 

Søren Henriksen som 1. suppleant El bestyrelsen. 

• Ole Lindschouw modtager genvalg. En enstemmig generalforsamling godkender valget af Ole 

Lindschouw som 2. suppleant El bestyrelsen. 

9. Valg af 2 revisorer 
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Nuværende revisorer er Ole Borup og Torben Østergaard 

• Ole Borup modtager genvalg. En enstemmig generalforsamling godkender valget af Ole 

Borup som revisor. 

• Torben Østergaard modtager genvalg. En enstemmig generalforsamling godkender valget af 

Torben Østergaard som revisor. 

10. Valg af 1 revisorsuppleant 

Nuværende suppleant er Finn Myrup Fredsgaard.  

• Finn Myrup Fredsgaard modtager genvalg.  

• En enstemmig generalforsamling godkender valget af Finn Myrup Fredsgaard som revisor-

suppleant. 

11.Eventuelt 

• Opførsel ny vognhangar i langs nordsiden af flyhangareren. Medlemmerne blandt generalforsam-

lingen er posiEvt stemt overfor sådan et projekt. Det præciseres at DGDA flyvninger vil være en 

stor del af at finansiere deAe projekt. 

• Planerne fra den Edligere bestyrelse angående salg af det gamle Aalborg spil blev drøSet. General-

forsamlingen bakker op om projektet. 

• Status for salget af klubbens SZD-59 Acro blev nævnt. Status er at der er en potenEel seriøs køber 

men intet konkret salg endnu. 

• Da COVID-19 restrikEonerne gradvist bliver lempet bliver der opfordret El, at der arrangeres klub-

sammenkomster igen. 

• Der blev kort diskuteret om klubben stadigvæk skal arrangere en udlandstur hvert 2. år. Det næv-

nes blandt andet at turene skal planlægges Edligere end startet for det pågældende år for turen. 

Det ønskes at planlægningen starter allerede eSeråret året før. 

• Der blev nævnt at datoer for medlemsarrangementer, klubfester, klubture, mm. burde fastsæAes 

allerede året før, så medlemmerne har muligheden for at reservere datoen i god Ed. 

• Der bliver reAet en hensElling El den kommende bestyrelse om, at intervalget fra bestyrelsesmøde 

El udgivelse af bestyrelsesreferater skal forkortes.  
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• Der hensElles også at bestyrelsens opgavekatalog samt listen over projekter i klubben frigives. 

Formanden bereAer at det er planen men at listerne skal gennemgåes og prioriteres før offentlig-

gørelse. Det nævnes at offentliggørelse af disse lister kan bidrage El moEvaEon for at igangsæAe 

nogle af projekterne samt Ellade en mere langsigtet planlægning. 

• Der bliver nævnt udfordringer med det nuværende system omkring Elgang af elever. Det nævnes 

specifikt at det nuværende ordning med 2 elever om formiddagen og 2 elever om eSermiddagen er 

for lidt. Det opleves at der kan forekomme dage, hvor der slet ikke er elever El at flyve med instruk-

tøren. Bestyrelsen modtager ros for akEon på en henvendelse omkring netop deAe emne for et par 

måneder siden. Der opleves dog lige nu en posiEv Elgang El skoling samt elever på flyvedagene. 

Der opnås ligeledes yderligere op for elever fremadreAet. Det handler om at finde balancegangen 

mellem for få elever samt for mange elever på flyvedagene. Der lægges vægt på, at kulturen i en 

svæveflyveklub er vigEg at få indarbejdet i eleverne. Det er ikke nok bare at møde op El sit slot for 

at flyve og så tage hjem. For der kræves stadig medlemmer El at køre wirehenter, sæAe fly i hangar, 

hente fly der er landet, køre spil, osv. Det er derfor vigEgt at eleverne bliver inddraget i denne kul-

tur. 

• Længden af spilvagter blev drøSet. Jævnfør den nuværende ordning gælder en spilvagt El kl. 16. 

Det er spilførens ansvar at meddele på dagens briefing, hvis der skal findes en ny spilfører eSer kl. 

16. Fordele og ulemper ved den nuværende ordning blev drøSet, specifikt om længden af spilvag-

terne skal forlænges. Det besluAes at yderligere drøSelser af deAe bliver udskudt El en medlemsaf-

ten. 

__________________________________                              __________________________________   

Referent: Daniel Phillips   Dirigent: Henrik Holm                         
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