
 
 
 

 

Herning Svæveflyveklub , Skinderholmvej 7, 7400 Herning 
www.herningsvæveflyveklub.dk telefon 97 14 17 03 

Tilsluttet Danmarks Idrætsforbund, Kongelig Dansk Aeroklub, Idrætsrådet i Herning Kommune, Dansk Svæveflyver Union 

Indkaldelse til generalforsamling i Herning Svæveflyveklub 
 
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Herning Svæveflyveklub den 26. februar kl. 14.00 
 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse 
3. Revideret årsregnskab for det forløbne år til godkendelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen foreslå følgende for 2022. 

5500,- for aktive. 
3400,- for ungdomsmedlemmer under 21 år eller unge under 25 år og under uddannelse samt for 
medlemmer med mistet medical. 
600,- for Ikke flyvende aktiv medlem 
425,- for passive medlemmer 
Øvrige kontingenter foreslås uændret. 

6. Valg af formand (ulige år) – Da Anders Husted Madsen er udmeldt skal generalforsamlingen vælge 
en ny formand. Bestyrelsen foreslår Jonas Wad Kragsø som formand. 

7. Valg af kasserer (lige år) – Bertel Spejlborg, modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Kennet 
Nielsen som kasserer. 

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – 
Der skal vælges to øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 
10. Valg af ekstern revisor: foreslår BDO Herning 

Valg af intern revisor - Orla Lind Christensen, modtager genvalg. 
Valg af intern revisorsuppleant. 

11. Ændring af klubbens vedtægter §15 – BDO, Herning anbefaler at ændre fra revision til udvidet 
gennemgang som følge af nye dokumentationskrav. Ændres til nedenstående. 
 
§ 15 Revision 
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen ekstern og intern revisor samt 
suppleant for intern revisor. Ekstern revisor skal være enten registreret eller statsautoriseret revisor. 
Revisorerne skal hvert år i januar/februar måned gennemgå årsregnskabet og påse, at 
beholdningerne er til stede. Revisionsformen er udvidet gennemgang. Revisorerne har til enhver tid 
adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 
Intern revisor er forpligtet til med passende mellemrum og mindst en gang mellem to 
årsafslutninger at efterse tilstedeværelsen af korrekte beholdninger. 

 
12. Eventuelt 

 
Bestyrelsen, Herning Svæveflyveklub 


