
 

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herning Motorflyveklub lørdag den 19. marts 2016 

Fremmødte 17 stk., referent: Gert Kristensen. 

Efter det tradionelle morgenbord bød formanden Carsten Jakobsen velkommen. 

Dagsordenen var som vores love foreskriver det: 

1. Valg af dirigent 

2. Aflægning af årsberetning 

3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter 

5. Valg af revisorer 

6. Valg af eventuelle repræsentanter til klubber, foreninger, unioner e.l. 

7. Behandling af forslag 

8. Eventuelt 

Ad 1. Bent Conrad Pedersen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Ad 2. Formanden orienterede os om året der var gået. Det er 2. gang vi har ordinær generalforsamling på denne                                

matrikel. Sidste års store projekt klubhuset er afsluttet og godkendt. Medlemstallet er på 44 medlemmer, heraf 7 

passive. Vi har mistet et par stykker; men også haft tilgang af et par stykker, så stillingen er status quo. 

Der er 3 lærere der er stoppet med undervisning; men Torben og Kai har taget en stor tørn. Carsten og Gert har 

været supplerende vikarer. En stor tak til lærere. 

Hvad angår det praktiske, så manglede de tidligere instruktører, og de nye instruktører var ingen succes, de havde 

for travlt. Det har Tommy så taget konsekvensen af og er næsten færdig som ny instruktør i LAPL. 

Vi har været i dialog med flyvepladsen angående årskort, og de gratis lørdagslandinger er droppet igen. Det koster 

nu kun 50 kr.- i weekenden. 

Klubflyveren flyver alt for lidt, der skal mere gang i udlejningen. 

Vores lørdagskaffe er en rigtig god ting. 

Af arrangementer i det forgangne år har vi haft det forsinkede 50års jubilæum og den 7/9 havde vi åbent hus. 

Vi mangler nogle friske mennesker, der vil arrangere klubture. Oliver udmeldte, at han ville lave en tur til Endelave i 

August. 

Victor ville høre hvor mange elever vi havde, 3 stk. Carsten fortsatte og orienterede omkring de nye prøver, der er 

blevet ændret til 8 prøver i stedet for 5; men det er noget rod, for man har blandet spørgsmålene i de 7 af prøverne. 

Kun MYB er ren MYB-spørgsmål. Samtidig er prøverne blevet sværere og dumpeprocenten er oppe på 58.  

Der blev lidt diskussion om 3 elever var nok til at motivere lærerne, og man syntes hjemmesiden var dårlig; men her 

kunne Gert svare, at han jo kun var redaktør og ikke skribent, så der mangler indlæg fra medlemmerne. 

Trafikstyrelsen har lukket for at vi kan få de brugte prøver udleveret, så vi ved ikke hvad spørgsmålene omhandler. 

Ad 3. Tommy orienterede om regnskabet og at han ikke var kasserer i det nye år; men nok skulle hjælpe med at 

sætte en ny ind i sagerne. Han gennemgik alle poster i detaljer. Det store beløb på debitorer skyldes 2 piloter der 

skylder henholdsvis 10.000 og 8.000 kr. Tommy har fløjet skoleflyvning for 22.000 kr. samt alle dem, der ikke har 

betalt kontingent til tiden (31/12-2015). 

Egenkapitalen skulle rettes, da det var galt med fortegnene. Regnskabet blev godkendt med dette forbehold. 

Vi skal gøre meget for at klubflyveren kommer ud at flyve noget mere, for ellers har vi ingen penge om 1½ år. 

En stor tak til Tommy. 

Oliver meldte sig ud af bestyrelsen pga. stort arbejdspres i sit firma, og sagde tak for den gode tid vi havde haft 

sammen. Han forærede os herved Projektoren som vi bruger meget i undervisningen. Også en tak til ham for hans 

tid i bestyrelsen. 



 

Ad 4. På valg Tommy, Flemming og Oliver, som trådte ud. Flemming, Tommy og Gert blev valgt. Bestyrelsen forsøger 

at løse kasserer jobbet, Oliver ville godt sponsorere 3000 kr. til evt. betaling, hvis vi skulle ud at hente en kasserer 

udenfor bestyrelsen. På valg som suppleanter var Gert, så vi skulle finde 2 nye, og Oliver indvildige i at blive 1. 

suppleant og Jan Albert Haverman blev 2. suppleant. 

Ad 5. Revisorerne Åge Gasbjerg og Bent Conrad Pedersen blev genvalgt. 

Ad 6. Bestyrelsen udpeger selv repræsentanten til SI’et 

Ad 7. Der var kun et forslag, og det omhandlede en kontingentstigning på 100 kr. så HMK’s kontingent steg til 400 kr. 

Ad 8. under eventuelt fortalte Jan at vi var velkommen til at deltage i arrangementerne som Billund flyveklub 

arrangerede. Samtidig skal vi bruge Facebook noget mere til disse arrangementer, det kommer hurtigt ud til 

medlemmerne og man kan svare hurtigt. Eluf spurgte hvorfor man opkrævede kontingentet i december måned; men 

det skyldtes jo DMU, for hvis ikke DMU kontingentet var indbetalt senest 31/12, så blev man ikke registreret. Torben 

orienterede omkring APS ‘et og SI’et. Man vil have SI’et nedlagt så man undgår 2 regnskaber; men det bevirker at vi 

får så at sige ingen indflydelse på pladsen mere. Der var lidt diskussion om årskort. Med hensyn til hjemmesiden, så 

arbejder Gert på at få det hele ind i klubben igen, og sådan at Jens Villebro ikke styrer det mere. 

Herefter gik vi over til den tradionelle spisning med smørrebrød. 


