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Generalforsamling Herning Svæveflyveklub 
 
Afholdt: 6/2 2016 i Herning Svæveflyveklubs klublokaler. 

 

Ad 1: Formanden bød velkommen. Som den novice han er, bad han om at Anders 

Husted Madsen kunne være dirigent.  

 

Som referent udpegedes: Allan Lassen 

 

Ad 2: Stemmetællere blev: Changiz og Kenneth Nielsen 

 

Opråb af medlemmer.  

 

Ad 3. Beretning ved Formanden.  Vejrmæssigt et ringe år. Men alligevel fik vi 

fløjet - flot.  Faldskærmsklubben er kommet til. Det er gået godt. VK sagde vi 

farvel til. I stedet er kommet en Arcus T. Onsdag d. 10/2 kommer trafikstyrelsen 

som forhåbentlig godkender flyet. Tak til Niels Folmer Clausen for de år som 

kantinebestyrer. Velkommen til Mona. Steen tog ordet og berettede, at der er 

sket et skred i holdningen til materiellet. Overskridelse på 63% i forhold til 

budgetterede udgifter til materiel.  Skader løber op i 123.000 kr ! Steen 

opfordrer til bedre adfærd. TMG skal vi passe bedre på. Ved adskillelse skal vi 

være bedre til at læsse i vogn. Vær mere omhyggelig. Skade på sideror på 29 

anses for at være en skade der måtte ske, og må henføres til ringe udførelse af 

vognen (Swan).  Steen opfordrer til bedre rengøring af fly der stilles i 

hangar. Fra salen spørger Changiz der er steder vi særligt skal passe på for at 

skåne propellen på Dimonaen. Kristian Hansen, Kennet P, Changiz, Steffen, Ejvind 

S, JOM, Per K havde indlæg hertil.  

 

Bestyrelse beretning blev godkendt ved akklamation. 

                                                      

Ad 4. Regnskab ved Helmuth.  Det udsendte regnskab blev gennemgået. Havarierne 

tynger noget.  ZS er nu opgivet i regnskabet så stel og motor nu opgøres hver 

for sig. Det bemærkes den opgivede pris på kr. 21.000 på sideror til 29 er 

indregnet i 2015 regnskabet. Vores tilskud er faldet noget, idet vores isolering 

og jordvarme sparer meget på omkostningerne.  Idrætsrådet er søgt om tilskud til 

Arcus. Vi får kr. 14.000 som kommer til at indgå i 2016 regnskabet.              

 

Gaver modtaget i 2014 er gået til 2 nye faldskærme leveret i 2015. Arcus t (VK) 

og Duo Discus (VK) indgår i regnskabet som et. Driftposter blev gennemgået ud 

fra det udsendte materiale. Regnskabet blev godkendt ved akklamation uden 

yderligere kommentarer.  Budget 2016. 

 

Ad 5. Kontingetforhøjelse er indregnet i budgettet. Kontingent 2016. kr 5.100 - 

det halve for juniorer er bestyrelsens forslag. Generalforsamlingen godkendte 

dette.  

 

Ad 6.ingen indkomne forslag.  

 

Ad 7. Bestyrelsen foreslår at denne reduceres til 5 medlemmer (fra 7). Bjarne 

gennemgik baggrunden for dette. Generalforsamling skal selvfølgelig spørges hvis 

arbejdet munder ud i et forslag til vedtægtsændringer. Paragraf 13 stk. 4. 

Bjarne føler, at medlemmernes engagement til bestyrelsesarbejde er for 

nedadgående. Se selv hvordan vi år efter år skal ud i en spørgerunde, når der 

skal findes bestyrelsesmedlemmer.  Andre svæveflyveklubber har også 5 medlemmer.  

Bjarne efterlyser, at en bestyrelse skal kunne arbejde mere strategisk - i 
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stedet for at være meget driftsmæssigt orienteret.  Se forslag udsendt sammen 

indkaldelsen. 

 

Asger Kjær erkender, at det kan være svært at finde bestyrelsesmedlemmer. 

Spørger; Er der problemer i bestyrelsesarbejdet, herunder mødeledelse. Bjarne 

ønsker at trimme bestyrelsesarbejdet. Man føler at en 5-mandsbestyrelse kan 

arbejde mere effektivt. Per K plederer for, at vi skal være med på den udvikling 

der sker i det øvrige samfund. Der kommer mange input udefra. EU, 

Trafikstyrelsen mfl. - der er mange interesser. En mindre og mere visionær 

bestyrelse efterspørges. Andre driftsmæssige opgaver kan sagtens ligge udenfor 

bestyrelsen. 

 

Asger efterspurgte planerne om selvstyrende grupper.  Bjarne beretter, at det er 

en længerevarende proces, som vi ikke er påbegyndt endnu. Bjarne fremlagde sine 

visioner om hvordan han ser nogle muligheder. Mange driftsmæssige opgaver kan 

sagtens flyttes ud af bestyrelsen; eksempelvis materiel, PR, bogholderi. Anders 

Husted: I øjeblikket skal generalforsamlingen ikke godkende budget, men alene 

regnskabet, samt godkende kontingentet. Jørgen J: I dag ligger materielarbejdet 

jo alligevel udenfor bestyrelsen. Der er mange lovkrav der skal opfyldes. Asger; 

hvordan tænker Bjarne en PR gruppe. Der kan blive tale om en formand (ikke 

bestyrelsesmedlem) og X antal medlemmer der har interesse/evner i arbejdet. Per 

K: Unionen gør det allerede. Man kan godt give et underudvalg denne kompetence. 

Dette mener Asger ikke. Man kan ikke sammenligne unionen med en forening som 

klubben er. Jørgen Hovgaard: hvem skal danne disse grupper?   Bjarne vil gerne 

påpege, at der ikke ligger et beskrevet forslag. Kenneth Petersen bakker op 

omkring en bestyrelse på 5, det giver et smidigere arbejde. Forslagets 

ikrafttrædelse diskuteredes. Det kan nok først træde i kraft pr 1/1 2017. 

 

Skriftlig afstemning af bestyrelsens forslag.      

                                                             

Afstemning : 29 sagde Ja.  6 sagde Nej.        

 

Bestyrelsens forslag vedtaget.   

                                                           

Ad 8. Valg af kasserer : Helmuth 27 stemmer. Christoffer Skovbjerg 2 stemmer. 

Genvalg til Helmuth 

 

Ad 9. Valg til bestyrelsen.  På valg.  Christin Nielsen 28 stemmer, Troels 

Skærlund 4 stemmer og Torben Nygaard 27 stemmer. Christina og Torben valgt for 2 

år.  

 

Ad 10. Valg af suppleanter. Troels Skærlund 8 stemmer og Kennet Nielsen 22 

stemmer. Kennet er valgt som 1. Suppleant. Troels er 2. Suppleant.  

 

Ad 11. Ekstern revisor. Det blev BDO.  Intern revisor, Rasmus Ørskov. Suppleant, 

Finn Mielec. 

 

Ad 12. Eventuelt. Intet at debattere.  

                                                                                

For referat : Allan Lassen 
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