
Referat fra Generalforsamlingen i Herning Motorflyveklub lørdag den 9. marts 2019. 

Der deltog 17 personer i generalforsamlingen. 

Dagsorden: 

1. Valg af Dirigent. 

2. Aflægning af årsberetning. 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter. 

5. Valg af revisor. 

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

7. Behandling af forslag. 

8. Eventuelt. 

Carsten bød velkommen til generalforsamlingen i HMK. 

Under pkt.1 

Bent Conrad blev valgt og konstaterede generalforsamlingen var lovligt indkaldt pr. e-mail. 

Under pkt.2 

Carsten fortalte om det forgangne år. Det var 5. gang vi holdt generalforsamling på denne matrikel. For 5 år siden 

havde vi målet om at ”blive herre i eget hus”, og det er vi nu. Huset er betalt ud, så vi skylder ikke mere på det. 

(dette er en fortalelse, for huset ejes nu af ”S/I Klubhus 2014”). Vi havde i 2018, 57 medlemmer og det var ikke 

mindst pga. flyveskolen. Vi havde førhen en ”Registreret Facilitet”, den udløb til den 28. februar; men vi er så 

heldige, at Claus Ritter og Tommy Jakobsen har lavet et kæmpe arbejde i, at vi nu har fået en deklareret trænings 

Organisation (DTO) som eleverne fortsætter i. Tommy supplerede: Det er erstatningen for en ATO, hvor der er styr 

på alt. Før gjorde vi bare som vi plejede og havde gammelt kopieret undervisningsmateriale, som ikke var ”up to 

date”; men nu skal der være dokumentation for alt, så Claus har forfattet nyt materiale som vi kan bruge. Vi skal 

også have mere styr på elevernes fremmøde. Vi skal dokumentere hvor mange timer de har været til undervisning i 

de enkelte fag inden vi kan indstille dem til teoriprøver. Meningen med dette er at der skal være ens undervisning i 

alle EASA-lande. 

DMU er meldt ud af KDA, og i stedet sluttet sammen med AOPA. De to organisationer arbejdede jo med de samme 

ting, så det var helt naturligt at slå dem sammen, så nu hedder de AOPA DMU. 

Vores aktiviteter i det forgangne år: Ud over flyveskolen har vi haft et arrangement i februar med ATC fra Karup 

sammen med Midtjysk flyveklub i terminalbygningen og et arrangement med Naviair og Trafikstyrelsen hos os i 

marts. Vi havde vores generalforsamling den 24. marts og i maj havde vi besøg af et tidligere medlem Henning 

Christensen fra Silkeborg der skænkede os hans samling af flyveplatter, som vi nu har hængende i klubhuset på 

midterbjælken. Vi har haft Åbent hus i juni, hvor ”S/I Klubhus 2014” LAVEDE Grillaften bagefter, og vi har arrangeret 

en aften flyvetur til Tønder, og ikke at forglemme så har Emil arrangeret ”Lørdagskaffe” hver lørdag kl. 10 året rundt. 

3 elever har fået certifikat i det forgangne år. 

Under pkt.3 

Tommy fortalte vi havde fået et sponsorat af Mikael fra sunds, en bærbar pc og en projektor, tak for det. 

Tommy takkede også alle underviserne for deres indsats, hvorefter han gennemgik regnskabet. Vi havde et 

underskud på 59.000 kr. pga. store udgifter til klubflyveren sidste år. Vi havde en kortfristet gæld på indbetalt 

depositum på 26.960 kr. som vi skal indtægtsføre næste år.  

Tommy besvarede de spørgsmål der kom og regnskabet blev godkendt. 

Åge Gasbjerg spurgte til hvad der skete på flyvepladsen i S/I’et. Han mente at tingene smuldrede. Carsten og Torben 

svarede ham, de mente ikke vi havde fået mindre indflydelse i S/I’et. Før havde vi godt nok 2 medlemmer, men der 

er nu kommet flere klubber på pladsen. Midtjysk flyveklub har fået et medlem og Bobcatklubben har et medlem, 

ligeledes har modelflyverne og faldskærmsklubben fået et medlem. Det er ikke dem der har hangarer, der er med i 

S/I’et. 

Ordstyreren omtalte ”Safety Days på pladsen i weekenden den 25-26.maj 



Under pkt. 4 

På valg var Carsten, Torben og gert. 

Alle blev genvalgt. Tommy fortalte at Frederik gerne ville vælges ind i bestyrelsen for at gøre et stykke arbejde; men 

bestyrelsen kunne ikke udvides før i 2020, så vi besluttede at lade ham opstille til suppleant og så vælge at tage 

suppleanterne med ind i arbejdet i bestyrelsen. 

Frederik blev valgt til 1. suppleant og Thomas genvalgt som 2. suppleant. 

Under pkt.5 

Åge gasbjerg og Bent Conrad blev begge genvalgt som revisorer. 

Under pkt. 6 

Bestyrelsen udpeger evt. repræsentanter til diverse klubber, foreninger og unioner. 

Under pkt.7 

Der var ingen indkomne forslag. 

Under pkt.8 

Der var megen snak under evt.; men intet kunne jo vedtages her. 

 

 

Referent: Gert Kristensen   Dirigent: Bent Conrad 
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