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Johan byder velkommen...  
 
1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslår Per Friborg. Per Friborg blev valgt som dirigent. 
Indkaldelse til genforsamling 6 uger inden. OK 
Regnskab mm udsendt senest 8 dage før OK 
Vi konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt 
Den udsendte dagsorden opfylder formalia. 
. 
2. Formandens beretning, godkendelse. 
Formandens beretning er udsendt pr mail og det forudsættes at folk har læst den hjemmefra. 
 
? Bjørn Bæhr: er spilvagter "forhåndsgodkendt" Johan: Nej, men det er en oplagt mulighed. 
Kim Bjørn: Det bliver svært at reducere arbejdsmængden for specielt nøglepersonerne. Johan, det er 
klart et problem/udfordring at komme igennem. 
Frank Sandeløv: Det er kun få der flyver meget aktivt og for hvem penge ikke er problemet. Der 
skal et mere bredt fokus, så vi også får det sociale aspekt med og giver plads til flere. Johan: Vi 
redder os ikke igennem med en reduktion af kontingentet. 
Kim Bjørn: Vi må ikke glemme det sociale. 
Frank Sandeløv: Det er alt det udenom flyvningen der også gør det interessant at komme. 
Jens: Vores problem er at vores medlemskontingent er faldet støt, og det er relativt dyrt at flyve.  
Bjørn Bæhr: Der er så mange andre sportsgrene der er dyre. Det vigtige er at gøre det sjovt og 
fastholde folk. Vi må ikke skræmme folk væk eller lokke dem ind på falske forudsætninger. 
Erik Nørskov: Skal arbejdet udføres professionelt bliver det nemt flere gange dyrere hvis ikke mere. 
Måske man skal se mod tyskland hvor man kører visse det professionelt. 
Morten Grosbøl: Det er svært at vide hvad man skal gøre og ikke gøre når man er nyt medlem.  
Kim Bjørn: Det er fint at vi sidder og diskuterer klubbens værdipolitik stille og roligt. Det vigtigste 
er at vi får et struktur for klubben sat op. 
Frank Sandeløv: Vi skal have bedre kommunikation i klubben. Der er for mange separate fora på 
nettet. 
Per Friborg: Der skal ikke så mange ture om året til for at lade op, en enkelt god tur kan redde 
sæsonen. Det er dog vigtigt at sikre sig at der ikke er for meget isenkram at gå og vedligeholde. 
Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at holde et medlemsmøde i første halvdel af sæsonen. 
 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 
 
3. Aflæggelse af regnskab, godkendelse. 
Kasssereren fremlagde regnskabet. 
 
Vi har et overskud i år. ca. 5.000 kr 
Vi har generelt brugt færre penge på mange punkter i budgettet. 
Mofa og Dimona har dog brugt mere. Vi kan nu selv servicere dimonaen og regner derfor med at 
spare lidt på dette i fremtiden. 
Spillet har ikke kostet så meget, men der er puttet penge i det nye spil 
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Vi kan forvente at der kommer udgifter til vedligehold af bygninger mm. 
 
Regnskabet blev godkendt med alle stemmer på nær en der undlod at stemme. 
 
4. Behandling af indkomne forslag. 
 
   * forslag 1, om faste spilvagter – fra Morten Grosbøl (se bilag) 
    Johan: Vi bør ikke vedtage det som lov da det vil binde os for meget. Der er en 

ordning fra instruktørerne på vej. 
    Morten Elmeros: Der er en ordning på vej fra instruktørerne ang. elever og 

spilvagter, formålet er at strømline elevskolingen. 
    Per Friborg: Det kan nemt blive en masse sanktioner. 
    Bjørn Bæhr: Vi skal passe på med at lave for mange regler. 
    Frank Sandeløv: Det kan skabe en bund under en flyvedag at der er nogen der 

kommer "uanset hvad".  
    Jens: Et forslag som det her skal ind i strukturarbejdet. Det er reelt et fåtal af dage 

det er et problem og det bør vi ikke begynde at "lovgive" os ud af. 
     
    Morten Grosbøl ændrede forslaget til: Bestyrelsen opfordres til at etablere en 

ordning med faste spilvagter på planlagte flyvedage. 
    Resultat af afstemning:  
    Ja   14 
    Nej   10 
    Blank 3 
 
   * forslag 2 og 3, om salg af LS10 m.m. – fra Ole Flyv (se bilag) 
     
    Ole Flyv: 
    Forlag 2: 
    For 2 
    Imod 19 
    Blank 4 
 
 
    Der var en del argumentering om hvordan Ole Flyv's forslag skulle tolkes.  
    Der blev stille følgende ædringsforslag. 
     
    Thomas H. Pedersen 
    LS-10t sættes øjeblikkeligt til salg inden levering. Flyet må ikke tages i brug. 
    For 5 
    Imod 14 
    Blank 6 
 
 



AVIATOR       
Aalborg Svæveflyveklub  Forhandlingsprotokol dokument 0109 

 
Referat fra ordinær generalforsamling i Aviator, Aalborg Svæveflyveklub  
kl. 10:00 den 21. marts 2009 på EKVH.  Side 3 af 5 
 
 
    Frank Sandeløv 
    LS-10t sættes øjeblikkeligt til salg inden levering og ibrugtagning.: 
    For 11 
    Imod 9 
    Blank 5 
 
    Ole Flyv: 
    Forlag 3: 
    For 1 
    Imod 19 
    Blank 5 
 
 
   * forslag 4, om opsigelse af værkstedet i Storvorde – fra bestyrelsen (se bilag) 
    For 26 
    Imod 0 
    Blank 1 
 
 

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

 
* forslag fra Frank Sandeløv (se bilag) 

 * takstblad (se bilag) 
Frank fremlagde sit forslag med begrundelser for forslaget. 
Bjørn Bæhr: 250 virker dyrt for gæstemedlemmer. 
Principbeslutning: Overgang til nyt kontingentsystem 
    For 25 
    Imod 0 
    Blank 2 
 
Takstblad: Takstbladet blev gennemgået linje for linje og enten godkendt og der blev stemt om  
 
Gæstestart: 
    150 3 
    200 15  
    250 5 
 
fly, rådighedsgebyr: 
    For 15 
    Imod 4 
    Blank 0 
Det nye takstblad gælder aftaler indgået efter generalforsamlingen. 



AVIATOR       
Aalborg Svæveflyveklub  Forhandlingsprotokol dokument 0109 

 
Referat fra ordinær generalforsamling i Aviator, Aalborg Svæveflyveklub  
kl. 10:00 den 21. marts 2009 på EKVH.  Side 4 af 5 
 
Generalforsamlingen har godkendt taktsbladet. 
Kassereren gennemgik kort budgettet. 
 
Budgettet blev vedtaget. 
 
 
Dirigenten Per Friborg, må på dette tidspunkt forlade mødet.  
Kim Bjørn Poulsen vælges i stedet som ny dirigent. 
 
 
6. Valg af formand. 
Formanden er ikke på valg i år 
 
7. Valg af kasserer. 
Mogens Beltoft genopstiller.  enstemmigt valgt 
 
8. Valg af sekretær. 
Sekretæren er ikke på valg i år. 
 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
1. best Bjørn Bæhr 
3. best  Christian O Brian 
4. best Morten Grosbøl 
 
10. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. 
 
1. Sup. Elias 
2. Sup.  Santi 
 
11. Valg af 1. revisor. 

Ikke på valg i år 
 
12. Valg af 2. revisor. 
Frank Sandeløv 
   
13. Valg af revisorsuppleant. 
Johannes Kjær 
 
14. Eventuelt. 
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Klubben har på dagen: 
39 aktive medlemmer 
4 junior medlemmer 
2 selvejere 
1 tmg-dsvu medlem 
11 tmg medlemmer 
17 passiv med ret til pft 
57 passive 

      
 

Den nye bestyrelse ser efter generalforsamlingen herefter således ud: 
Formand:               Johan Frey 

Kasserer:              Mogens Beltoft 

Sekretær:              Jørgen Lund Mogensen 

1. bestyrelsesmedlem:  Bjørn Bæhr-Larsen 

2. bestyrelsesmedlem:  Ole Munk Riberholt 

3. bestyrelsesmedlem:  Christian O'Brien Carlsen 

4. bestyrelsesmedlem:  Morten Grosbøl 

1. Suppleant:          Elias Rössel 

2. Suppleant:          Santiago T. Garcia 

1. revisor:            Gert Frikke 

2. revisor:            Frank Sandeløv 

Revisorsuppleant:      Johannes Kjær 

 
 
 
Dirigent 1:____________________________ 
                   Per Friborg 
 
 
Dirigent 2: ____________________________ 
                    Kim Bjørn Poulsen 

 
 
 

referent: Ole Munk Riberholt 


