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JLM byder velkommen. Formanden er til møde i Rom, så næstformanden tager ordet. Vi håber på 
en lidt hurtigere generalforsamling i år, eftersom vi næsten lige har haft et 5 timers medlemsmøde, 
med focus på økonomien.  
 
1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslår Morten Elmeros. 
. 
2. Formandens beretning, godkendelse. 
JLM: Formandens beretning vedtaget med akklamation – uden debat! 
 
3. Aflæggelse af regnskab, godkendelse. 
Mogens Beltoft gennemgår årets regnskab. Der var spørgsmål / kommentarer til enkelte 
konteringspunkter. Samt info om ændringer i udformning, til nyt regnskabsprincip. Der er foretaget 
opskrivninger / reguleringer i statusdelen af hensyn til at få en mere klar adskillelse af drift / status. 
Der udtrykkes betænkeligheder ved, at vi stifter gæld ved køb af LS10. Men købet kan også ses som 
en investering i en fremtidig klub, og vi har selv vedtaget købet på de sidste to generalforsamling. 
Men det kan vi diskutere senere – under budget – regnskabet er flot og viser årets tal.  
…gennemskueligt. Henrik Holm gennemgår igen, efter ønske fra forsamlingen, hvad spillet 
kommer til at koste. 
 
Godkendt med akklamation 
   
 
4. Behandling af indkomne forslag. 
 
 

Forslag 1: LS4b sælges 
LS4b sættes til salg så snart vi har fået LS10 og den er flyvedygtigt. Det 

skal ske for at holde flysæder/medlem, vedligeholdes budget og omfang 

på samme niveau som før. 

Venlig hilsen, 
Stefan Pielmeier 
 
Lars Dyrskjøt: Jeg synes at vi skal sælge Acro i stedet for – den flyver meget mindre, 
og vi får mange flere penge for den. Ændringsforslag begrundet i økonomi. 
Lars Hestehave: En flyvedag i Acro som kunstflyvning, giver ikke mange timer. Det er 
ikke fair sammenligning. 
KBP:  Det var bedre at sælge LS10 i stedet for, hvis det var om penge. 
HHK: Stem nej, men sig til den nye bestyrelse, at de skal afvente arbejdsgruppen som 
kigger på fremtiden / medlemmernes ønsker! 
Frank Sandeløv: Stem nej til begge forslag, lad os få alle omskolet til de fly vi har. Og 
afvent spørgeskema som er på ud, en undersøgelse af medlemmernes ønske for 
fremtiden. 
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Alf: Lad os ikke stemme LS10 ud nu – pludseligt – det skal være efter en lang proces. 
Den kan også sælges selv om vi når at få den hjem. 
KBP: Sælg LS10 option nu, vi kan altid købe senere hvis det viser sig 
Lars D.: Stem nej til begge forslag – og afvent. Kontingent skal være billigere. 
HHK: Vi skal ikke spare os ud af krisen – det vil koste medlemmer. Vi skal fastholde 
nuværende medlemmer. 
Stefan: Mit forslag var ikke begrundet i økonomi, men for at fastholde antallet af 
sæder. Og begrundet i vedligehold, vi har  ikke hænder nok, samt 
reservedelsproblemer.  
COC: Hvis vi låner penge hænger det slet ikke sammen, og betænkeligt med 
manglende hænder. 
Ole Flyv: Jeg mener kapaciteten til vedlighold er der. 
Morten Elmeros: Vi skulle måske sælge Junior i stedet for – hvis det angår at undgå at 
miste medlemmer. 
Lars Dyrskjøt: Revnerne i LS4b er lakskader – er det rigtigt at bruge polérmaskine? 
Dirigenten: Vi henviser diskussioner om vedligehold til andet forum. 
 
Ændringsforslag fra Lars Dyrskøtt. – skal vi stemme om at sælge en Acro i stedet for? 
Skriftlig afstemning 
8 ja 
25 nej 
 
Stefans oprindelige forslag: Skal vi sælge LS4 når LS10 kommer? 
14 ja 
19 nej 
 
   
Forslag 2: Mofa/KZVII medlemsskab 

Forslag: Mofa/Kz7 medlemskab bliver lavet til TMG medlemskab. 

Medlemskab stiger til 40% af fuldaktiv medlemskab, så det hele tiden 

følger ændring af det normal kontingent. De to medlems kategorier vil 

stadig betale det samme for motor tid. 
Venlig hilsen / Best Regards 
Christian O'Brien Carlsen 
 
Kim: God idé. En skam hvis vi fjerner forslaget om at holde medlemmer der.  
HHK: Stem nej: Argumentationen for at fastholde marginale medlemmer. Det skal 
man ikke bruge et fly til 750.000 kr. til. 
Frank:  Medlemsfastholdelse. Have is i maven – hvis det er muligt at fastholde 
medlemmer. 
Lars D.: Hvis man ikke skal flyve i hele flyflåden – skal man vel heller ikke betale 
fuldt? 
KBP: Stem ja – det kan give fastholdelse 



AVIATOR       
Aalborg Svæveflyveklub  Forhandlingsprotokol dokument 0094 

 
Referat fra generalforsamling i Aviator, Aalborg Svæveflyveklub  
den 1. marts 2008 på EKVH.  Side 3 af 7 
 

JLM: Mange andre grupper har ligeså stor ret til lavere kontingent (piloter som kun 
flyver LS4, studerende, pensionister, instruktører)  
Alf.: På vej til at afskaffe fast kontingent 
Lars Dyrskjøt og COC: LS4 gruppen har adgang til hele flåden. Find et kompromis nu, 
som giver lidt til Dimona. Ændringsforslag 50% i stedet for. 
 
 
  ja  26. 
  nej 6. 
   
 
Forslag 3: Rådighedsgebyr på flyudlån 

 Forslag: "Når et medlem efter ansøgning tildeles et fly til selvstændig 

brug betales et rådighedsgebyr på kr. 125,- pr. flyvedag. Som flyvedag 

defineres en dag hvor flyet aktuelt flyver, eller der samme dag udføres 

flyvning på klubbens hjemplads.  
Hvor flere deler om et fly angives ansvarlig for afholdelse af 

rådighedsgebyret". 
Med venlig hilsen 
Frank Sandeløv 
 
Anders Fauerby Midholm: 
KBP: Lad os give medlemmerne muligheden, at få oplevelser – glæde os over 
klubmedlemmernes oplevelser uden ekstra regninger. 
Lars Dyrskjøt: At møde her på pladsen uden fly – det giver en bedre forståelse hvis 
låneren betaler. 
Stefan: Det er en god mulighed at kunne flyve fra f.eks. Sverige. Det er en del af 
kontingentet, at have den mulighed.  
Mogens Beltoft: Sidste år ville det have givet indtægter svarende til et helt medlem, 76 
udlånsdage. 
Johan: Fladt kontingent, jeg kan f.eks. kun flyve hver anden weekend, og så er det fint 
at jeg kan låne et fly for samme kontingent – når jeg har tid. 
Frank Sandeløv: Skal kun være aktuelt ved udlån væk fra pladsen 
Søren Wistisen:  
Jesper Mølbak: Stem nej, og afvent ”strukturkommissionen” 
Thorkild: Nok betale ved ferie, men ikke hvis man repræsenterer klubben ved et 
mesterskab.  
Frank Sandeløv: Jeg trækker forslaget. 
 
Forslag 4: Scanner 

"Bevilling til køb af flat-bed scanner. Budget: 1.000,-”  

Mvh Johannes Kjær" 
 
Forslaget trækkes idet vi allerede har fået en scanner. 
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  Forslag 5: Indkaldelser via e-mail 

Forslag: Dersom det enkelte medlem skriftligt accepterer det, kan 

klubben fremover nøjes med at udsende officielle meddelelser / 

indkaldelser til generalforsamling via e-mail. Det er medlemmets pligt at 

sikre, at den opgivne adresse fungerer og kan modtage e-mail. 

Bestyrelsen  

 
Forslaget enstemmigt vedtaget: 
 
 
Forslag 6: Aktiviteter i klubhuset 
   
OBK: Det er forslaget, som det blev udarbejdet umiddelbart efter workshoppen. 
KBP: Træk hele forslaget, vi vil gerne have lov snakke lidt nærmere først. 
Vi stemmer om et rammebeløb på 30.000 
Ja 4 
Nej 12 
 
Ole Flyv: Der kommer en brugerundersøgelse – vent på undersøgelsen, i stedet for at 
vi går i detaljer nu. 
 … vi venter  
    
Forslag 7: gavepolitik 
HHK: Jeg foreslår at vi trækker udsendte forslag, og afventer ”strukturudvalget” 
 

 
5.  Fastsættelse af kontingenter, gebyrer, selvrisiko samt fremlæggelse, godkendelse af budget. 
Mogens: …gennemgår budgettet, som det ser ud efter det vedtagne TMG-kontingent. 
…det fremføres at fremtidige udgifter / renteudgifter vil tappe klubben for midler. 
KBP: Vi bør forkaste budgettet, så kan vi få LS10eren ud igen. I er selv ude om situationen, I har 
selv stemt for handlerne. Der er voldsomme omkostninger forude. 
Nicolai Larsen: Flyene er sat til salg for alt for høje priser. De skal sælges hurtigst. 
Jesper Mølbak: Jeg tror ikke på, at der kommer flere medlemmer i morgen, der bliver ved at være 
afgang. Vi bruger alle sammen vores tid forkert. Reaktioner er forudsigelige…  de der låner fly til 
konkurrencer stemmer i mod låneafgift, og de der flyver Dimona vil gerne have et billigt kontingent 
dér. Jeg tror ikke på projektet lige nu. 
Frank Sandeløv: JEG tror på projektet, vi får i løbet af kort tid et nyt overblik, så vi ikke stemmer 
med følelser. Men hav is i maven, lav ikke pludselige løsninger NU. 
Lars Dyrskjøt: Jeg har sagt hver eneste generalforsamling, at det er forkert med de dyre fly.  
Ole Riberholt: De 800.000 vi køber en LS10 for er jo ikke smidt ud, den kan sælges alligevel. 
Pengene vil ikke være tabt. 
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HHK: Vores situation er slet ikke umulig, vi skal have flere indtægter. To hovedspor…  vi kan 
spare os ud af situationen, eller lave en plan der gør, at investeringerne bliver en udvikling af 
klubben. 
Peter Clemmen: Køb LS10 – den kan sælges bagefter. 
Lars Dyrskjøt: Optioner kan sælges, LS10 option kan også. 
KBP: Hvis flertallet i dag mener vi skal købe LS10, så lad os afslutte her. 
Stefan: Vi har jo ikke ”blot” en træls situation. Vi har en god situation, et flot område, og rigtigt 
gode fly, klubben har stadig en god situation lige nu. Men hvis ikke vi vil have LS10 alligevel, så er 
jeg ikke motiveret for at lave al arbejdet at få den hentet til landet og klargjort. 
Thorkild: Flyene er besluttet til salg for længe, hvorfor er det ikke sket. 
KBP: en blanding af for høje priser, og for dårlig tid, LS6-tipper som ikke blev færdige til salget. 
KBP: godkend budgettet nu, så vi kan komme videre. Så må den nye bestyrelse tage den derfra. 
HHK: vi kan ikke nå at få Franks arbejde færdigt (skal gøres grundigt), eller at få lavet 
ekstraordinær generalforsamling, inden LS10 står her. 
 
Frank Sandeløv:  Takstbladet: foreslår inflationsforhøjelse på kontingenterne i takstbladet. 
Diskussion:  

Dimona tacho  400,- kr.  gæst 10 kr.        
Mofa tacho: 320,-    gæst 8 kr. 

 DuoDiscus tacho:  350,- kr 
FTST   2200 kr.- 

 
Vi stemmer om ændringer til takstbladet: 
Ja stemmer: 24 
Blanke stemmer: 2 
 
Vi stemmer om budgettet inklusiv det nye takstblad: 
Ja stemmer: 21 
Blanke stemmer: 2 
 
 
6. Valg af formand. 
AMA genopstiller ikke. Bestyrelsen opstiller Johan Frey. 
Valgt med akklamation 
 
7. Valg af kasserer. 
Kassereren er ikke på valg i år.  
 
 
8. Valg af sekretær. 
Jørgen Lund Mogensen genopstiller. 
Valgt med akklamation 
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9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Første bestyrelsesmedlem Stefan Pielmeier. (ikke på valg) 
Andet bestyrelsesmedlem Peter Clemmen Madsen, genopstiller ikke. 
Tredie bestyrelsesmedlem blev Santiago Garcia. (ikke på valg) 
Fjerde bestyrelsesmedlem blev Karl Kristian Dollerup trækker sig uden for tur. Bestyrelsen opstiller 
HHK. 
 
Der skal vælges to nye medlemmer. Opstillet…  (alle stemmerettigede afgiver 2 stemmer) 
Henrik Holm Kristensen  stemmer:   16   (herefter 4. bestyrelsesmedlem) 
Søren Wistisen  stemmer:   13   ikke valgt 
Ole Munk Riberholt  stemmer:   18   (herefter 2. bestyrelsesmedlem) 
 
10. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. 
Opstillet: 

Søren Wistisen     8 
Nicolai Rosenkilde Larsen  13    
Christian O’brien Carlsen   11 
Ole Barnkob Kaas   11 

 
Der er således omafstemning imellem COC og OBK 
 COC:    14 
 OBK:      9 
 
 
11. Valg af 1. revisor. 

Gert Frikke på valg. 
Valgt med akklamation. 

 
12. Valg af 2. revisor. 

Flemming Mikkelsen ikke på valg. 
   
13. Valg af revisorsuppleant. 

Aage Johannes Kjær genopstiller. 
 Valgt med akklamation 
 
14. Eventuelt. 
Bestyrelsen ønsker lejeaftale med Århus Svæveflyveklub af SF34. De låner den i sæsonen, men vi 
forsøger at sælge den, ikke så aktivt i foråret, men aktivt fra efteråret. 
Århus betaler alle omkostninger forsikring / ansvar / kasko ca. 11.000 plus leje 10.000 kr. 
Efter perioden skal Århus aflevere flyet i klargjort stand, Dan-glide skal erklære at flyet er OK. 
 
Vi har et blødt punkt for Århus klubben, som hjalp os med instruktørvagter i 1998, uden at få noget 
for det. Nu kunne vi hjælpe dem tilbage med fornuftige vilkår. 
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Der var opdrag fra generalforsamlingen sidste år, at vi skulle sælge fly. Det er ikke sket. 
 
Forsamlingen har bekymringer ved at udlåne flyet: Sælg det hurtigst. Vi havde dårlige erfaringer 
med at udlåne det til Arnborg. 
 
For referatet 
jlm  
 


