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Referat af den ordinære generalforsamling i Svævethy 
Afholdt søndag den 13. marts 2011 i klubhuset. 

Referent: Bjarne Jensen 
 
Der var i alt 27 medlemmer tilstede, heraf var de 26 stemmeberettigede. 
 
Dagsorden og referat 
 

a) Valg af dirigent 

 Referat: 

Jesper Lund blev valgt til dirigent med akklamation. 
- - - 

b) Bestyrelsesmedlemmerne aflægger beretning 

 Referat: 

Formandens og kassererens beretning var afsendt pr. email før generalforsamlingen, men var 
af ukendt årsag ikke nået frem til alle medlemmer. 
Formandens beretning: 
Beretningen blev sædvanen tro oplæst i sin fulde ordlyd. Hovedpunkterne var: 

• Status på værkstedsprojektet. 
• En udskydelse af pejsestue- og terrasseprojektet. 
• Lidt om økonomi, specielt kassekredit og lån. 
• Status på medlemstal. 
• Stemme S6 levering og betaling. 
• Årets flyveaktiviteter: almindelig flyvning,  konkurrence, sommerlejr og statistik. 
• Øvrige klubaktiviteter, som f.eks. afslutningsfest. 
• Nyhedsbrev. 
• Undervisningsaktiviteter: Roskildespillet, N-BEG og BEG sprogtest, S-teori og 

instruktør. 
• Den kommende sæsons fokus på flyveaktivitet. 

Der var blot ét spørgsmål til beretningen, vedrørende Stemme S6: Det blev oplyst, at vi bliver 
kompenseret de timer, som Stemme anvender vores fly til yderligere flyveprøver. Optræder 
denne afregning i regnskabet? 
Svar: Nej, bliver afregnet ved modtagelsen. 

Kassererens beretning: 
Kassereren oplæste sin beretning. Hovedpunkterne var: 
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• ODJ er ny mand i jobbet – til hans egen overraskelse! 
• Ved regnskabsafslutningen havde ODJ fået sin sag for i forbindelse med en fejlsøgning 

og måtte have alle mand på området i gang, før det lykkedes at få det til at stemme. 
• Lidt om finanskrise og aktivitetsniveauet. Regnskabet har rettet sig til et mere normalt 

niveau i sæson 2010. 
• Fokus på flyveaktivitet i den kommende sæson. 
• Projekt værksted: Vi har fået udført forbedringer for 329.000 kr med en investering i 

værkstøj på godt 27.000 kr og en masse arbejde. 
• Bemærkninger til afskrivninger på fly, vogne og materiel nogenlunde som anført i 

afskrivningsbudgettet fra sidste generalforsamling. 
• Værdien af ejendommen holdes på samme niveau, da vi alligevel skal have foretaget 

en vurdering senere i år forbindelse med refinansieringer. 
• Budgetbemærkninger (se senere under budget). 
• Der skal findes et nyt arrangement for bogføring, der arbejdes på at vi kan få det lavet 

”ude i byen”. 

Der var et par enkelt kommentarer, bl.a. om, at vi bør være forsigtige ved op- og nedskrivning 
af vores værdier. 
Der var et spørgsmål om restancer, som kunne misforstås af regnskabet. Det blev opklaret, at 
restancerne ved regnskabsafslutningen var ca. 3500 kr. 
Det blev nævnt, at regnskabet kun var godkendt af den ene revisor, Poul Bak, da den anden, 
Harry Jensen, ikke var hjemme på revisionstidspunktet. Poul Bak har underskrevet med 
Thomas Christensen, Hugo Christensen og Andreas Markussen som vidner. 
- - - 

c) Godkendelse af beretningerne 

 Referat: 

Begge beretninger blev godkendt - kassererens beretning med bemærkningen om, at den kun 
var underskrevet at én revisor med tre vidner. 
- - - 

d) Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer 

  1) Forslag fra bestyrelsen 

   a. Forslag til reviderede love for Svævethy 

  2) Forslag fra klubbens medlemmer 

   Ingen. 

 Referat: 

Formanden gennemgik baggrunden for revidering af klubben love. Der var tre hovedgrunde: 

• Omskrivning til et mere moderne sprog. 
• Fjerne fyldstof. 
• Undgå ”tugt- og forbedringshus”-formuleringer. 
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Herefter blev de ændrede paragraffer gennemgået og kommenteret - og i enkelte tilfælde 
rettet til: 
§2 Klubbens formål: 
Formuleringen ændret, så det mere understreger at klubben er for flyveinteresserede, der vil 
dyrke flyvesport. 

 § 4 Medlemskab i klubben: 
Modernisering af sprog. Ny medlemskategori, associerede medlemmer, er indført. F.eks. for 
motorflyvere og UL-flyvere, der vil benytte flyvepladsen og være med i klublivet. 
Det bliver efter forslag fra generalforsamlingen yderligere indføjet, at gæstemedlemmer kan 
optages for en kortere periode, som besluttet af bestyrelsen. Endvidere indføjes det, at 
sådanne gæstemedlemmer hæfter for den fulde selvrisiko. 

§ 5 Indskud, kontingent og betaling for flyvning: 
Tilføjelser i henhold til nuværende praksis. 

§ 6 Betaling og restance: 
Ingen flyvning med restancer er tilføjet. 
Kommentarer her til var bl.a., at det var et fint princip, men umuligt at overholde. Der var 
bemærkninger om, at det burde udelades af denne årsag. Imidlertid Var der enighed om, at 
beholde ændringsforslaget som et princip. Der var også enighed om, at vi ikke skal frem til en 
situation, hvor skyldnere f.eks. bliver listet op på opslagstavlen. 

§ 7 Medlemskabets ophør: 
Afsnit tilføjet om bestyrelsens mulighed for udmelde et medlem ved restancer tilføjet. Afsnit 
tilføjet om aflevering af nøgler ved udmeldelse og lignende ved og skift til hvilende medlem. 
Kommentarer var. bl.a.: 
Tilføj den nye kategori, associerede medlemmer. 
Hvorfor krav om skriftlig udmeldelse? Kan man ikke blot sige det? Svar: Når man får tilskud 
o.lign. baseret på medlemstal er det som regel fulgt af et krav om skriftlig udmeldelse. Vi 
bevarer derfor formuleringen. 

§ 9 Flyveforbud og ansvar: 
Konsekvenser ved flyveforbud reduceret lidt. 

§ 10 Generalforsamlingen: 
Generalforsamlingen ændret til ordinær generalforsamling. 
Mulighed for indkaldelse til generalforsamling ved elektronisk post tilføjet. 
Let ændring af reglerne for vedtagelse af lovændringer, så det er nemmere at få gennemført 
en ekstraordinær generalforsamling om lovændringen, hvis der ikke møder de krævede 2/3 af 
medlemmerne. 
Nye regler om mulighed for ændring af fremsatte forslag og om, at der ikke kan stemmes ved 
fuldmagt. 

§ 14 Bestyrelsens pligter: 
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Kravet om at materiellet skal holdes i forsvarlig stand er udvidet med en pasus om, at 
bestyrelsen også kan disponere økonomisk, så det er mulig, uanset den begrænsning i 
dispositionsretten, der er i §15a. 
Der var lidt utilfredshed det ubegrænsede i formuleringen, så den foreslåede formulering blev 
ændret ved at fjerne sætningen efter sidste komma, så der stadig henvises til begrænsningen i 
§15.  

§ 15 Begrænsninger i bestyrelsens beføjelser: 
Stykke a: Bestyrelsens dispositionsbeløb er hævet fra 20.000 til 50.000 kr. 
Spørgsmål: Vi har en selvrisiko på 100.000 kr på motorsvævere. Kræver en 
forsikringsreparation en generalsforsamlingsbeslutning? Svaret er nej, idet 
forsikringsbetingelserne er en kendt præmis, som er tiltrådt af generalforsamling og 
medlemmer. 

§ 16 Klubbens regnskab og formue: 
Stykke e: Kassereren skal have fuldmagt fra formanden for at hæve penge i et pengeinstitut. 
Stykke f giver mulighed for at en ekstern regnskabsfører får fuldmagt til at hæve penge. 
Der var betænkelighed ved at en person uden for klubben kunne få adgang til at hæve penge, 
og mindst én ville ikke stemme for lovforslaget af denne grund. Efter nogen diskussion blev 
der enighed om, at der skulle indføjes en begrænsning i denne dispositionsret, som 
kassereren skulle formulere til lovforslaget. 
Formuleringen for § 16f bliver omtrent: 
”Bestyrelsen kan vælge at indsætte en intern eller ekstern regnskabsfører til at føre klubbens 
regnskaber. Det sikres at en sådan regnskabsfører ikke har ubegrænset adgang til klubbens 
midler. Enten i form af en separat konto, hvor nødvendige midler overføres til, eller således at 
regnskabsfører opretter betalin-ger og disse skal godkendes af formand eller kasserer.” 

§ 20 Begrænsninger i instruktørudvalgets beføjelser: 
Det er præciseret, hvad der menes med normale flyvedage: week-end, helligdage og 
sommerlejr. Efter forslag fra et medlem ændres formuleringen i stedet til: ”sker efter 
flyvereglements bestemmelser”, da den foreslåede formulering kunne være unødigt 
begrænsende. 
Det blev også nævnt af én tilstedeværende, at § 11 Dagsorden for den ordinære 
generalforsamling mangler et punkt om valg af revisorsuppleanter. Bliver tilføjet. 
Herefter blev det samlede lovforslag sendt til afstemning med de besluttede ændringer og 
vedtaget med alle 26 stemmeberettigedes stemmer. 
Eftersom der ikke var mødt 2/3 af klubben stemmeberettigede medlemmer, skal der dog 
indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling inden for tre uge iht. klubbens love for en 
endelig vedtagelse. 
- - - 

e) Fremlæggelse af budget og takstregulativ 

 Referat: 
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Kassereren om budgettet: 

• Er lagt med inputs fra Hugo Christensen. 
• Den mest markante ændring er, at der er budgetteret med 10 medlemmer ekstra, da vi 

jo nu har 4 motorsvævere. Det giver budgetmæssigt ca. 20.000 ekstra i indtægter. 
• Derudover er der markante budgetposter for SW-reparation, faldende renteindtægter, 

og Stemme-betalingen. 
Fra Harry Jensen blev det nævnt, at overskuddet i budgettet på omkring 11.000 kr. 
sandsynligvis vil ende på et underskud, da indtægterne er optimistiske. Hertil svarede 
bestyrelsen, at der under alle omstændigheder vil være en vurdering sidst på sæsonen, for at 
afgøre, om vi har det rigtige antal motorsvævefly svarende til aktiviteten. 
Der var et spørgsmål til driften, som er hævet til 75.000 kr. Svaret er, at det skyldes at SW-
forsikringen er indregnet som indtægt. 

Formanden om takstregulativet: 

• Kontingentet forhøjet med en tilsvarende forhøjelse i kontingentet til DSvU. 
• Benzinpriserne er forhøjet – uden garanti for yderligere forhøjelser. 
• Note på startlisterne: Ingen flyvning med elever, der ikke har betalt. 

Det blev til det sidste punkt tilføjet, at vi heller ikke må skole med folk, der ikke er medlemmer 
af Unionen. 
- - - 

f) Godkendelse af budget og takstregulativ 

 Referat: 

Budget og takstregulativ blev sendt samlet til afstemning og enstemmigt vedtaget. 
- - - 

g) Fremlæggelse og godkendelse af flyvereglement 

 Referat: 

I Flyvereglementets punkt 6.4 er der indføjet en ny tekst om brug af turbomotorer, grundet et 
havari sidste år efter forsøg på start af turbomotor med efterfølgende udelanding og havari. 
Flyvereglementet blev enstemmigt godkendt. 
- - - 

h) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

  På valg: 
   Thomas W. Christensen (modtager genvalg) 

   Erling Jensen (ønsker ikke genvalg) 

   Bestyrelsens forslag til bestyrelsesmedlemmer 
    Tommy Jensen 
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   Suppleanter 
   Der skal findes 2 suppleanter og der er i bestyrelsen enighed om at disse 
   skal være villige til i et vist omfang at deltage i bestyrelsesarbejdet. 

    Jørgen B. Pedersen (modtager genvalg) 

 

 Referat: 

Thomas Christensen og Tommy Jensen blev valgt til bestyrelsen med akklamation. 
Som suppleanter blev Jørgen Pedersen genvalgt og Peer Larsen nyvalgt. 
- - - 

i) Valg af 2 revisorer, hvoraf mindst 1 skal være regnskabskyndig 

 Poul Bak (modtager genvalg) 

 Harry Jensen (ønsker ikke genvalg) 

Bestyrelsens forslag:  Andreas Markussen 

 Referat: 

Poul Bak og Andreas markussen er valgt som revisiorer. 
Poul Kortbek blev valgt som revisorsuppleant. 
- - - 

j) Eventuelt 

 Referat: 

Jens Chr. Pedersen nævnte, at klubben den 26. marts 2012 har 50 års jubilæum og han 
efterlyste aktiviteter i den anledning. 
Der blev foreslået et jubilæumskrift med bidrag af f.eks. Peer Larsen og Jens Chr.Pedersen. 
Eventuelt også et flyvestævne. 
Bestyrelsen blev opfordret til at nedsætte et jubilæumsudvalg. 
Der var derefter lidt diskussion om annoncebudget og markedsføringsaktiviteter. 
Hvad med flyers uddelt på skoler? Og kan man evt. få vores sponsor, Sparekassen til at 
bidrage med foldere? De er lidt træge i den retning. 
Det blev nævnt, at vores flerårige projekt med HTX-elever i Thisted ikke har givet én eneste 
elev. 
Der var tilbud fra dirigent Jesper om at bistå med markedsføringsaktiviteter. 
Ditte nævnte, at det var vigtigt, at det var unge mennesker, der skal ud på Gymnasier. 
 
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl. 16.30 efter meget kompetent ledelse af 
slagets gang. 


