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Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. Jesper Mølbak valgt med akklamation 
 Jesper konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet 
 
2. Formandens beretning, godkendelse. 

Johan henviser til den udsendte beretning. Konstaterer bl.a. at trimningen af flyflåden næsten er 
fuldbragt nu, mangler kun at få solgt LS6eren. Vi har også udnyttet hvert enkelt fly bedre i 
sæsonen end hidtil. 
Frank S: Avisen skriver at kommunen vil nedlægge flyvepladsen?  
Johan: Vi har haft møde med Anette fra Kommunen – hun spurgte bl.a. om klubberne kunne 
bidrage med at vedligeholde flyvepladsen. Vi er indgået i en dialog – bl.a. om græsklipning, 
baneeftersyn. Det vil hun gå tilbage til politikerne med. 
Frank S: Hvad med hjørnet oppe i vestenden, kunne vi inddrage noget af det til flyveplads – 
opfordring til ny bestyrelse. 
Kim: Hvad med de andre klubber, vil de overtage pladsen? 
Johan: Ingen af klubberne er interesserede i at overtage. 
Frank S: Både LS6 og LS10 er vel til salg? 
Kim: Ja det er rigtigt, men teknisk/taktisk er den pillet af listen lige nu. 
Thorkild + lidt debat  …Kim: De opgivne vurderinger/salgspriser af flyene skal kigges efter. 
LS10 kan ikke sælges uden tab, men det kan blive et fantastisk klubfly for os, uden at være et 
absolut topkonkurrencefly. 
Beretning er hermed godkendt ved akklamation. 
   

3. Aflæggelse af regnskabet, godkendelse.  
Mogens gennemgår det udsendte regnskab. Nævner specielt at tutten har lavet penge i år.  
NDV: Der har ikke været store indtægter på Duo tacho? ..det skyldes at motor ikke har 
fungeret. 
Info: Forsikringsklubben har startet eget forsikringsselskab, og driver fremover sit eget selskab 
i stedet for at være en puljeforsikring i GF. Forskellige punkter uddybes. Der mangler bl.a. 
vedligeholdelse af klubhuset, som godt kunne laves indenfor budgettet. Udskifte termostater, 
og kommunen kunne f.eks. også godt spare på driften ved at vi installerer varmepumper i 
stedet. 
Frank (revisor): bemærkninger omkring dokumentation af udgifter. Vi er ikke overhovedet i 
tvivl om at regnskabet passer, regnskabet er retvisende, mangler dog detaljeret dokumentation 
for nogen udgifter. Der børe være mere styr på gæstestartsindtægter. Tutten… vi ville gerne 
have haft særskilt regnskab for tutten.  Kim: svarer at posen med bilag desværre stadig ligger i 
klubhuset – men de er her. 
JAS: Kan jeg af regnskabet konkludere at flyparken generelt ER betalt.  
Mogens – ja bortset fra LS10 som vi har betalt via hævet kassekredit.  
JAS – det er en klub med god solvens! 
Lassen: Har jeg ret i at klubbens eneste nuværende gæld, stort set er lånet på kassekreditten, 
som forventes indfriet med LS6 salg.  
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Bestyrelsen: Ja, og vi fik favorable vilkår fra SparNord, hævelse af kassekredit uden gebyrer, 
og ingen sikkerhedsstillelse de første 3 måneder.  

 Regnskabet godkendt med akklamation 
 
4. Behandling af indkomne forslag. (ingen forslag indkommet) 
 
5. Fastsættelse af kontingenter, gebyrer, selvrisiko samt fremlæggelse, godkendelse af budget. 

Mogens gennemgår punkter fra de udsendte papirer. 
Kommentar vi skal huske at indhente tilskud til instruktør- og andre kurser, ved kommunen og 
SIFA.  Der er i dag trukket ca. 470.000 på bankbogen, men den forbedres jo hver måned når 
der kommer kontingenter. 
Henrik Holm: Var det ikke bedre at opfordre til mere flyvning, ved at lave billig Dimonatacho 
og højere kontingent. 
Johan: Det er vel egentligt også det der sker, hvis man melder sig Aktiv1 i stedet for. 
Kim: Teksten betyder, at hvis jeg og min far flyver en 5-timers Duo-tur, så kunne far få en 
regning for aktiv3 flyvning, i stedet for gratis flyvning - som familiemedlem. 
…konklusion: Generalforsamlingen mener, at i det aktuelle tilfælde skal HBP flyve som 
familie. 
Lars Hestehave: Synes at gæstemedlemsprisen for Dimona er alt for høj – det er det samme 
som at sige, vi ønsker ikke du flyver. 
Holm: 1. Prioritet må være at flyve skal flyve så meget som muligt   2.prioritet, den enkelte 
pilot skal bidrage mest muligt at betale for flyene   3.prioritet, økonomien skal hænge sammen. 
Alf: Den høje gæstemedlemspris giver trods alt mulighed for at man KAN flyve, i stedet for at 
det er udelukket. 
Lars Hestehave: 10% stigning er meget på et år 
Frank: For at lave godt regnskab, skal vi nok alle ud at skaffe nye medlemmer. Den største 
udfordring er at skaffe nye medlemmer – højere kontingenter kunne få medlemmer til at 
forsvinde. En psykologisk vinkel. Forventer vi at folk accepterer at betale 10% mere, eller 
kunne nogen forsvinde i stedet for. 
Henrik Holm: Underskuddet næste år på 100.000 er ikke i orden. 
Alf: Analog til at købe øl. Man kan købe den samme billigt eller dyrt på værtshus. Hvis folk vil 
flyve om 10 år skal de nok betale. 
Kim: Det er svært at overbevise folk om det er billigt at flyve 
Bjørn: Prisstigning på 10 % virker voldsomt, men hvad skal vi ellers gøre lige nu. 
Mogens: Regner på hvad en 5 % stigning i stedet for ville betyde for klubben – det diskuteres – 
det var bedre at skaffe flere medlemmer. 
Erik: Vi skal ikke sælge skindet før bjørnen er skudt. Foreslår at vi skaffer medlemmerne først 
og beholder kontingentstigningen lige nu. 
Frank: Foreslår en 5 % stigning i stedet for, Kim ønsker herefter skriftlig afstemning. 
Der stemmes først om bestyrelsens udsendte forslag, der stemmes JA eller NEJ 
JA:   13  
NEJ:  8 
Blanke: 1 
Forslaget er vedtaget, ændringsforslaget bortfalder hermed 
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Generalforsamlingen er herefter midlertidigt suspenderet, under indtagelse af Mogens franskbrød 
og Aages kage. 
 
6. Valg af formand.  Erik Nørskov opstillet, og valgt med akklamation. 
7. Valg af kasserer. (ikke på valg) 
8. Valg af sekretær. (Jørgen Lund Mogensen genopstiller) valgt med akklamation 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

1. bestyrelsesmedlem (Bjørn Bæhr-Larsen, ikke på valg) 
2. bestyrelsesmedlem (Ole Munk Riberholt genopstiller) Ole Munk Riberholt 
3. bestyrelsesmedlem (skal genbesættes)  Nils de Vos 
4. bestyrelsesmedlem (skal genbesættes)  Bjarne Jacobsen 

    * Pladserne besat efter aftale på generalforsamlingen. 
    
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.  
   1. suppleant Alf Søe-Knudsen 
   2. suppleant Niels Jørgensen 
    * Pladserne besat efter aftale på generalforsamlingen. 
 
11. Valg af 1. revisor (normalt lige år) Gert Frikke – genopstiller, valgt med akklamation 
 
12.  Valg af 2. revisor (normalt ulige år) Frank Sandeløv  – ikke på valg. 
 
13. Valg af revisorsuppleant. (Johannes Kjær genopstiller), valgt med akklamation 
 
14. Evt. Kim: Sidste år aftalte vi arrangementer, det kan vi også nu, incl. manglende datoer?  

Der er standerhejsning 20. marts. 
Væddemålsfest:  Johan og Elias ansvarlig, de kommer tilbage med dato. 
FlyInverted uge 29. 
SctHans fest: Kim ansvarlig  …vender tilbage. 
Afslutningsfest:  Sikkert 30. oktober, arrangør Alf og Mølbak. De vender tilbage. 

Kim: Kaffeabonnement 200 kr./år. Vil I ikke godt melde jer på i stedet for at betale i sjatter. Gæster 
i klubben skal ikke betale. 

 
Nils de Vos: Orienterer om DSvUs nye værkstedsordning – det betyder bl.a. at vi skal holde super 
orden på alting i værkstedet. 
Frank: Der mangler styr på indberetning til termikligaen. Kim: Vi finder en person. 
Frank: Jeg vil gerne kigge på at revidere vedtægter, vil gerne melde mig. NDV + JAS melder sig. 
Jesper Mølbak: Takker Johan for udført arbejde sidst som formand, og før det som kasserer. 
 
Generalforsamling afsluttet 13:30 
Ref: jlm 


