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Referat af den ordinære generalforsamling i Svævethy 

 

Afholdt lørdag den 14. marts 2015 kl. 14:00 i klubhuset. 
 

Referat ifølge dagsordenen 

 

1. Valg af dirigent 

Peder Kortbek blev foreslået og valgt som dirigent. Ove Dahl Jørgensen påtog sig at skrive referat. 

Ved generalforsamlingens var der 25 stemmeberettige medlemmer til stede. 

 

2. Bestyrelsesmedlemmer aflægger beretning 

Thomas aflagde beretning som blev udleveret og er vedhæftet referatet. 

 

Andreas uddelte detaljeret regnskab inklusiv budget 2015 og aflagde beretning. Andreas har skæret ned på beretningen, da 

det politiske fremgår af formandens beretning. Kassereren spurgte om der fremad er interesse for både regnskabsoverblikket 

og det detaljerede regnskab. En hurtig meningsudveksling indikerede interesse for begge dele. 

Da det detaljerede regnskab ved en fejl ikke var blevet sendt ud sammen med resten af materialet til generalforsamlingen, fik 

forsamlingen 5 minutter til lige at læse det igennem. 

 

JCP opfordrer til at vi fremover afskriver mere på Motorsvæverne, da ”momsen” nu er ”afskrevet”. 

 

3. Godkendelse af beretningerne 

Begge beretninger blev enstemmig godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 

Efter aftale med Niels Svingel startes med bestyrelsens forslag, hvorefter ordet blev givet til JCP. 

JCP fremlagde en foreløbig analyse på mulighederne for låneomlægning af de forskellige lån. 

Blandt andet afdragsprofilen for de forskellige muligheder. En prognose for klubøkonomien baseret nuværende belåning blev 

vist. Det vi med fordel kan nøjes med at se på, er det billige flylån, hvor bidragssatsen synes unødvendig høj og bør kunne 

forhandles. 

 

Ifølge lovene må bestyrelsen agere inden for de 50.000,- kr. 

 

Bestyrelsen forslag kom til afstemning. 20 stemte for. 5 undlod at stemme. 

 

5. Fremlæggelse af budget og takstregulativ 

Budget ordinært fremskrevet. 

Taksregulativ: DSvU steg med 20mkr/året – benzinen er blevet lidt billige. Derfor forslås samme kontingent. 
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Taksregulativet rettet mht turbomotor på SW, så 1. tacho i forbindelse med prøvestart er gratis. Det er at fjerne økonomi som 

begrundelse for ikke at prøvestarte jvnfør Flyvereglementet, som (gen)indfører gratis prøvestart af hensyn til 

flyvesikkerheden. 

6. Godkendelse af budget og taksregulativ 

Budget og takstregulativ enstemmig godkendt. 

7. Fremlæggelse og godkendelse af flyvereglement 

 

Harry Jensen fremlagde de 2 småændringer: 

5.1 Punk 3 Instruktøren kan nu friholde fly efter behov (før var der kun nævnt skolefly, men nu kan det også dække andre fly) 

6.4 Genindført start af turbomotor inden vi går uden for glideafstand af pladsen af hensyn til sikkerheden. 

 

Flyvereglementet blev enstemmigt vedtaget 

 

Generalforsamlingen blev herefter midlertidig suspenderet pga. kaffe og kage. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Formand Thomas Christensen og bestyrelsesmedlem Ove Dahl Jørgensen blev genvalgt ved applaus. 

Ny suppleant Jonas Riis Sørensen blev valgt og suppleant Harry Dinesen blev genvalgt ligeledes ved applaus. 

 

9. Valg af 2 revisorer, hvoraf mindst 1 skal være regnskabskyndig samt valg af 1 revisorsuppleant 

Revisorerne Poul Bak Pedersen og Poul Kortbek samt revisorsuppleant Jens Christian Pedersen blev genvalgt ved applaus. 

 

10. Eventuelt 

JCP vi får en Stemme S10 herop i 14 dage omkring påsken startende mandag 30/3. Der er aftale med Kalundborg og Flyv 

med både S6 og S10. Der er forespørgsler fra Randers og Vamdrup. 

Stemmeordningen (hvor Stemme betaler) blev diskuteret. Demoflyvninger (flyvning med passager under enhver form) skal 

foretages af en instruktør. Ikke-instruktører kan flyve færgeflyvninger og dermed deltage i airshows mm, hvor der ikke skal 

demoflyves. Aftale skal altid laves med Jens Christian. 

 

 

 

Underskrift Referent:   Underskrift Dirigent: 

 

 

_________________________   ____________________________ 

Ove Dahl Jørgensen   Peder Kortbek 

 


