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 1. Valg af dirigent.  

Frank Sandeløv blev foreslået og valgt. 

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt og korrekt indvarslet. 

Generalforsamlingen konstaterede, at klubben har i alt 58 stemmeberettigede medlemmer. 

Der var 15 stemmeberettigede medlemmer til stede ved generalforsamlingens begyndelse, hvortil der 

dukkede yderligere 2 stemmeberettigede personer op. I alt således 17 stemmeberettigede medlemmer til 

stede. 

 

2. Formandens beretning, godkendelse.  

Formanden fremlagde beretningen. 

Under den efterfølgende debat blev det henstillet til den kommende bestyrelse: 

 at der laves en langsigtet planlægning af klubbens vedligehold af klubbens materiel både ud fra 

et arbejdsmæssigt, men også økonomisk perspektiv 

 at mulig refusion af olieafgifter if. flyslæb afklares 

 at der arbejdes videre med muligheden for etablering af et luftsportscenter på EKVH 

 at der gøres bedst mulige tiltag for at gøre overgangen for Aalborg Aerosport til Aviator 

medlemskab til en god oplevelse med gensidig respekt og ”Best Practise” udveksling 

 på bedste vis sikre en god integration med god understøttelse af Aalborg Aerosports aktiviteter i 

deres sidste sæson som selvstændig klub. Dette er samtidig 30 års jubilæumssæson. 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

3. Aflæggelse af regnskabet, godkendelse.  

Kassereren fremlagde regnskabet. 

Der blev under gennemgang af regnskabet konstateret, at propelrenovering på Dimona var medtaget 

som driftsudgift. Dette skulle være opført i balancen, da denne udgift afskrives over 6 år, som er 

eftersynsintervallet på propel. Rettelsen medfører, at regnskabet kommer til at udvise et svagt 

driftsoverskud på ca. kr. 3.000 

Regnskabet blev med bemyndigelse til kassereren til at foretage rettelse af kontering af propeludgift 

godkendt med ros til kassereren. Kassereren gennemfører rettelse af regnskab til udsendelse med 

førstkommende Aviator News. 

 

Kantineregnskab blev gennemgået og der blev fra revisorerne henstillet til en tættere opfølgning på 

driften, da der ud fra foretagne indkøb og varelagerforbrug ses at være et ikke uvæsentligt svind. 

Kantinebestyreren vil arbejde på at sikre bedre opfølgning og kantineregnskabet godkendt enstemmigt 

med denne bemærkning. 

 

4. Behandling af indkomne forslag.  

Der er ikke indkommet forslag. 

 

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

 

Kassereren gennemgik budgettet. 

 

Takstbladet blev gennemgået. 

Der blev stillet ændringsforslag: 

1) til selvrisikoen for gæstemedlemmer: 

Selvrisikoen nedsættes fra 25.000,- til 5000,-. 

Enstemmigt vedtaget 

 



AVIATOR      
Aalborg Svæveflyveklub  Forhandlingsprotokol dokument 0145 

 
Referat fra ordinær generalforsamling, 18. marts 2012 på EKVH kl. 13:00. Side 2 af 4 
 
 
2) Afgifter fra takstbladet omkring flyveafgifter reguleres op med pristallet (de 2,8% der også er brugt 

på kontingenterne), med oprunding til nærmeste hele kr. beløb. 

Tachoafgifter hæves med 8% pga. de stigende brændstofpriser med oprunding til nærmeste hele kr. 

beløb . 

Enstemmigt vedtaget 

 

3) bemyndigelse til bestyrelsen til at lave ændringer til prøvemedlemskabet således det bliver nemmere 

at håndtere det administrativt. 

-enstemmigt vedtaget 

 

Takstbladet er enstemmigt vedtaget med de ovenstående ændringer. Kassereren opdaterer takstbladet til 

udsendelse med førstkommende Aviator News. 

 

Budgettet blev vedtaget enstemmigt. 

 

6. Valg af formand. (Erik Nørskov genopstiller ikke)  

Bestyrelsen foreslår Frank Sandeløv, der blev valgt ved akklamation uden modkandidat. 

Generalforsamlingen bemyndigede herefter Frank Sandeløv til at fortsætte som dirigent for den 

resterende del af generalforsamlingen. 

7. Valg af kasserer. (Mogens Beltoft, ikke på valg)  

8. Valg af sekretær. (Jørgen Lund Mogensen)  

Jørgen genopstiller og blev valgt ved akklamation 

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

1. bestyrelsesmedlem (Bjarne Jacobsen, ikke på valg)  

2. bestyrelsesmedlem (Ole Munk Riberholt) genopstiller ikke 

3. bestyrelsesmedlem (Lars Brodersen, ikke på valg)  

4. bestyrelsesmedlem (ikke besat 2011)  

 

Opstillede: 

Niels de Voss, som 2. bestyrelsesmedlem blev valgt ved akklamation 

Niels K Petersen, som 4. bestyrelsesmedlem (1år) blev valgt ved akklamation 

 

Der var under valget af bestyrelsesmedlemmer stillet forslag om at dedikere et antal pladser til AAS, 

hvilket dirigenten dog måtte afvise grundet manglende lovhjemmel, idet disse endnu ikke er aktive 

medlemmer. Bestyrelsen blev derefter i stedet opfordret til at sikre gensidig udveksling af information 

på bestyrelsesniveau ved udveksling af observatører til bestyrelsesmøder. 

 

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.  

1. suppleant (Niels Jørgensen) genopstiller ikke 

2. suppleant (Alf Søe-Knudsen) genopstiller og blev valgt ved akklamation 

Erik Nørskov opstiller som 1. suppleant og blev valgt ved akklamation 

 

11. Valg af 1. revisor (normalt lige år) Gert Frikke – genopstiller og blev valgt ved akklamation.  

 

12. Valg af 2. revisor (normalt ulige år) Frank Sandeløv, afgår grundet valg til formand 

Henrik Sylvest opstillet og blev valgt ved akklamation 

13. Valg af revisorsuppleant (Johannes Kjær genopstiller) blev valgt ved akklamation. 

Bestyrelsen, revisorer og suppleanter er herefter følgende: 

 

Formand  Frank Sandeløv 
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Sekretær  Jørgen Lund Mogensen 

Kasserer  Mogens Beltoft 

1. bestyrelsesmedlem  Bjarne Jacobsen  

2. bestyrelsesmedlem  Nils De Voss 

3. bestyrelsesmedlem Lars Brodersen  

4. bestyrelsesmedlem Niels K Petersen 

 

1. suppleant  Erik Nørskov 

2. suppleant  Alf Søe-Knudsen 

-------------------- 

 

Revisorer: 

1. revisor  Gert Frikke 

2. revisor  Henrik Sylvest 

 

revisorsuppleant Johannes Kjær 

 

14. Eventuelt 

Tildeling af leje af ledig klubhytte 

Som annonceret blev der foretaget lodtrækning om tildeling af leje af ledig klubhytte. Den heldige 

vinder blev her Alf Søe-Knudsen. 

Lejere af klubhytter er herefter: 

1. Henrik Bo Strandberg 

2. Niels Jørgensen 

3. Elias Bjarne Rössel 

4. Alf Søe-Knudsen. 

 

Venteliste til leje af klubhytter til lodtrækning af prioritetsrækkefølge på førstkommende 

bestyrelsesmøde: 

1. Lis Arneberg 

2. Lars Brodersen 

 

Østrigsekspedition 2012. 

Bjarne Jakobsen gjorde opmærksom på den planlagte klubudflugt til Feldkirchen i Østrig. Afgang fra 

EKVH d. 17.05 og hjemkomst til EKVH d. 27.05. For at få sikker flyvning og godt udbytte opfordres 

deltagere til at komme i god flyve- og flyslæbstræning. Nærmere detaljer om turen udsendes snarest, 

hvor også AAS inviteres til at deltage. 

 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 1715 og den afgående formand takkede dirigenten og 

forsamlingen for god ro og orden. 
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Referent: Ole Riberholt 

 

 

Aalborg d. 18.03.2012 

 

______________ 

Frank Sandeløv 

Dirigent 


