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                               Ekstraordinær generalforsamling 2021 

 
 

Indkaldelse til 
ekstraordinær generalforsamling 

i Holstebro Flyveklub 
torsdag den 7. januar 2021 

kl. 19.00 i klubhuset. 
Onsdag den 9. december 2020 

 
 

Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Stiftelse af gæld til køb af svævefly 
3. Eventuelt. 

 

Bilag 1: Retningslinjer fra DIF vedr. forsamlingsforbuddet 

Bilag 2: Resultat af udsendt spørgeskema til stemmeberettigede 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Holstebro Flyveklub 
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Bilag 1. 

Retningslinjer fra DIF vedr. afholdelse af generalforsamling. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Forsamlingsforbuddet er aktuelt sat til 10 personer. Repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger 
kan imidlertid stadig afvikles med op til 500 deltagere, hvis bestemte retningslinjer følges. 

Forsamlingsforbuddet er aktuelt på 10 personer. Men afvikling af repræsentantskabsmøder og 

generalforsamlinger er undtaget fra deltagerbegrænsning, hvis visse betingelser vedrørende mødefaciliteterne 

overholdes. Dog sætter det store forsamlingsforbud på 500 fortsat den øvre grænse. Det betyder, at 

repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger kan og derfor også skal afvikles ved fysisk fremmøde og ikke 

kan afvikles digitalt (medmindre man er over 500). Gældende ordning er følgende: 

Hvis man er under 10 deltagere, kan møderne afvikles frit. Hvis man er over 10 deltagere (og op til 500) skal 

følgende betingelser og anbefalinger overholdes:  

 Alle deltagere skal i al væsentlighed sidde ned på faste pladser og med ansigtet vendt i samme retning. 

Der bør være mindst 1 meters afstand mellem hver person.Der bør være mulighed for at gå til en 

talerstol eller et andet særskilt sted, hvorfra deltagerne kan fremføre deres indlæg med større afstand til 

de øvrige deltagere, mindst 2 meter. Der skal være mindst 2 m2 gulvareal pr. deltager. 
 Alle deltagere skal medregnes, dvs. medlemmer, stemmetællere, revisorer, dirigent osv. 
 De sædvanlige og kendte hygiejne- og adfærdsregler skal overholdes. Der skal være særlig fokus på 

hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter. 
 Vær derudover opmærksom på forholdene i indgangsparti, forhal, garderobe m.v., så der ikke opstår kø 

og klumpspil de steder. Afsæt eventuelt en frivillig til at sikre en god afvikling, hvis faciliteterne ellers vil 

give vanskeligheder. Spring eventuelt forplejningen over eller server den til hver enkelt deltager 

personligt. Deltagerne må dog godt forlade mødepladsen og selv hente kaffe eller lignende, men der må 

ikke være indlagt fælles forplejning i andre lokaler undervejs i arrangementet, hvis der er mere end 10 

deltagere.  
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Bilag 2 

Feedback på spørgeundersøgelse. 23 uf af 30 mulige der har svaret på skemaet. 

  

1. Hvor længe har du været medlem?  

0-5 år, 10 medlemmer har besvaret 

5-10 år, 6 medlemmer har besvaret 

10-20 år, 2 medlemmer har besvaret 

21 år +, 5 medlemmer har besvaret  

  

2. Hvad synes du er det bedste ved at være medlem af Holstebro Flyveklub? 

 Frihed til bare komme og flyve uden de store forpligtelser, 8 har valgt denne 

Det sociale liv, 4 har valgt denne 

Er medlem i Holstebro idet jeg jo skal være medlem af en klub, 1 har valgt denne 

Klubben tilbyder materiel og faciliteter til medlemmerne til en god pris, 8 har valgt denne 

Andet, 2 har valgt denne. (Sekundær klub men gode forhold og glade mennesker & Et mix af nogle af 
de nævnte muligheder) 

  

  

3. Har du forslag har du til forbedringer af vores forening/klub 

Nej, 16 har valgt denne 

JA, 7 har valgt denne: (Klubaftener, hvis der var nogle der ville stå for det. Samt flere arrangeret fælles 
flyveture, Faste “klubaftner” gerne med fagligt indhold, Ugentligt/hver 14 dag’s nørde-komsammen hvor 
der kan diskuteres arbejdes med fly-, radio-, regel-udfordringer etc i mindre grupper!, Vigtigt med mere 
socialt liv, dvs flere børnefamilier, Måske nogle flere sociale arrangementer, Bedre til at vise hvem vi er 
og hvad vi tilbyder. Hjemmesiden bør opdateres med et realistisk bud på prisen for et S-certifikat ;-), O) 

  

4. Har du ideer til hvordan vi få flere medlemmer til at hjælpe til ude i klubben, med de 
vedligeholdsmæssige opgaver vi har? 

 Nej, 16 har valgt denne 

JA, 7 har valgt denne: (Mere social flyvning, Lave nogle udvalg med ansvar for huset, banen, fly m.m., 
Unge piloter skal trække deres venner med der ud så de måske bliver bidt af det, Rabat på contingent, 
Mere inddragelse og kommitment!,  Skal vi holde prisen på kontingent nede kræver det fællesskab, 
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deltager man ikke x dage koster det 500 pr. Gang, Sikre økonomien og flyveglæden hos de der stadig 
flyver aktivt.) 

5. Hvis vi flytter vores UL til Vestjylland Svæveflyveklub her i vintermånederne, for at forlænge 
sæsonen med mulighed for kunne flyve de næste par måneder fra en tør bane vil du så benytte dig 
af det. 

Flyver ikke UL, 9 har svaret denne 

Ja, 4 har svaret denne 

Nej, 7 har svaret denne 

Andet, 3 har svaret denne: (Jeg vil ikke benytte mig af det i år, men måske til næste år, Har eget fly, 
Næppe, men fordi jeg har ca. 200 km til Ejstruphede og i øvrigt flyver UL i andre sammenhænge) 

6. Hvis vi flytter vores UL til Stauning i vintermånederne vil du så være villig til at betale ekstra for at 
flyve i den, for at holde ekstra udgiften nede. Ekstra omkostninger består i ca. 1300 kr. til Off-
season årskort + ca. 500 kr. pr. md. i hangarleje. 

Flyver ikke UL, 9 har svaret denne 

JA, 2 har svaret denne 

Nej,  8 har svaret denne 

Andet, 3 har svaret denne: (kommer an på hvad andre syntes, der er jo langt til stauning, Har eget fly, 
Måske) 

1 har ikke svaret på dette  

 

7. Vores Falke er flyttet til Vestjylland Svæveflyveklub her i vintermånederne i et forsøg på at kunne 
flyve i den her i vintermånederne. Vil du benytte muligheden for at kunne flyve hele vinteren. 

Flyver ikke TMG, 11 har svaret på denne 

JA, 7 har svaret på denne 

Nej, 5 har svaret på denne 

Andet, Ingen har valgt denne 

  

8. Det var hensigten med salget af DG300 (sponsor flyver), at vi skulle erstatte den med et mere 
bruger venligt ensædet svævefly. Behovet har ikke været der før nu, og vi i bestyrelsen arbejder i 
øjeblikket i forskellige muligheder mht finansering o.s.v. Dette skal selvfølgelig godkendes på en 
generalforsamling før det kan blive aktuelt, men vi vil godt have en føler ud nu, hvad stemningen er. 
Salg af DG300 var i 2017 164.000 kr. 

Find en egnet flyver til 70-110.000 kr. 4 har valgt denne 

Find en egnet flyver til 110.000 - 150.000 kr. 9 har valgt denne 
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Find en egnet flyver til 150.000 - 200.000 kr. 8 har valgt denne 

2 har ikke svaret på denne 

  

9. Har du andre tanker eller ideer du gerne vil dele med bestyrelsen. 

Nej, 17 har svaret denne 

Ja, 4 har svaret denne: (Spørgsmål 8 har jeg besvaret men har ikke en holdning til spørgsmålet, Arbejd 
for banen kan holdes farbar hele året! Lig tør!, Sats på udviklingen af samarbejdet med DULFU, Tror vi 
skal søge medlemmer / nye elever hos forsvaret, MEN vi er ramt af vores lille antal instruktører. 
Samarbejdet med vestjylland er et godt initativ og med det kan vi måske fortsat opbygge vores klub 
igen) 

2 har ikke svaret på denne 

  

 


