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Indkaldelse til Generalforsamling 2022 i Holstebro Flyveklub 
Lørdag d. 26. februar. Kl. 10:00 i Klubhuset 

 
I tilfælde af forsamlingsforbud, vil generalforsamlingen blive afholdt online via Teams. 

 
Der vil blive serveret rundstykker og kaffe til tilmeldte fra kl. 09:30. 

Tilmelding til formand@flyvecenter.dk senest 25 februar. 
 

 
Dagsorden på den ordinære generalforsamling: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Årsberetning fra bestyrelsen. 
3. Aflæggelse af regnskab og indstilling til godkendelse. 
4. Budget for det kommende år. 
5. Fastsættelse af indskud, kontingent og selvrisiko. 
6. Ændringer i love og regler, samt behandling af i øvrigt indkomne forslag. 
7. Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter. 
8. Eventuelt. 
 
 
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen efter følgende regler: 
Formanden vælges for ét år ad gangen, mens de øvrige medlemmer vælges 
for 2 år ad gangen. 
Mindst 1 suppleant vælges, og for 1 år ad gangen. 
 
På valg i 2022: 
Formand: Thomas Leander (DSvU) (Genopstiller) 
Dulfu-repræsentant: Lisette S. Bertelsen (Genopstiller) 
RC-repræsentant: Bestyrelsen foreslår Lennart Frederiksen 
Bestyrelses suppleant: Dustin Wilden  (Genopstiller) 
 
 
Ikke på Valg. 
Bestyrelsesmedlem (DSvU): Asbjørn Drechsler 
Bestyrelsesmedlem (DSvU): Dennis Høj 
 
Regnskab vedhæftet  
 
 
 
 



 

Bestyrelsens forslag til GF 2022 
 
 
 

 

 

 

 
Forslag: 1 Kontingent stigning for følgende: AU, RC & RCU 
 
Aktiv Ung Medlem stiger fra 775 kr. om året til 1000 kr. om året. 
(½pris af Aktiv-medlem) 
 
RC Medlem stiger fra 725 kr. om året til 800 kr. om året. 
 
RC Ung Medlem stiger fra 365 kr. om året til 400 kr. om året.  
(½pris af RC-medlem) 
 
 
Forslag: 2  
 
Børnemedlem stiger fra 200 kr. om året til 250 kr. om året inkl. 1 gæstestart. 
Oldtimer medlemskab inkluderer 1 gæstestart i svævefly eller 20 min. i TMG / 
UL 
 
Forslag: 3 Vedtægtsændring i § 9. 
 
§ 9. Bestyrelsen 
Bestyrelsen leder klubbens daglige drift og repræsenterer klubben udadtil. 
Bestyrelsen består af 5 personer, som alle skal være myndige: 
• En formand, som skal være Aktivt A-medlem og medlem af DSvU gennem 
HFK.  i Holstebro Flyveklub 
• To Aktive medlemmer, som er medlem af DSvU gennem HFK (kan desuden 
have andre unionsmedlemskaber). 
• Et Aktivt medlem, som er medlem af DULFU og har UL flyvning som primær 
klubaktivitet. 
• Et RC medlem. 
 
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen efter følgende regler: 
 
Formanden vælges for ét år ad gangen, mens de øvrige medlemmer vælges 
for 2 år ad gangen. 
Genvalg kan finde sted. 
Mindst 1 suppleant vælges, og for 1 år ad gangen. 
Bestyrelsesmøde afholdes, når omstændighederne kræver det, dog mindst 1 
gang hver 3. måned. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig på bestyrelsesmøder, når formanden og 3 
øvrige bestyrelsesmedlemmer er til stede. Formanden kan vælge at udskyde 
beslutninger, indtil hele bestyrelsen er samlet.  



 

Bestyrelsens forslag til GF 2022 
 
 
 

 

 

 

Beslutninger kan vedtages via e‐mail, hvis hele bestyrelsen stemmer. Alle 
væsentlige beslutninger skal føres til protokol. Beslutninger i bestyrelsen 
træffes ved simpelt stemmeflertal.  
 
Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. 
Bestyrelsen konstituerer sig med sekretær og kasserer. Kassereren kan ud-
pege en assistent, der ikke behøver at være bestyrelsesmedlem. Over det på 
bestyrelsesmøderne behandlede, fører sekretæren en forhandlingsprotokol, 
der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Mødereferatet 
skal gøres tilgængelig for medlemmerne senest 14 dage efter mødet. 
Ethvert medlem er berettiget til at fremkomme med anker og andragende i 
klubbens anliggende til bestyrelsen i skrivelser, der skal behandles på 
førstkommende bestyrelsesmøde. 
Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens midler og disponerer over disse i 
henhold til klubbens love og de på generalforsamlingen trufne bestemmelser 
og givne beføjelser. 
Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens godkendelse disponere 
således, at klubbens nettogæld stiger med mere end kr. 100.000. Hvis 
bestyrelsen på generalforsamlingen pålægges anskaffelser, til mere end kr. 
100.000 er bestyrelsen samtidig bemyndiget til at finansiere anskaffelsen. 
Bestyrelsen må ikke uden generalforsamlingens godkendelse foretage disposi-
tioner i HFKs flypark eller faciliteter, således at aktivitetsudbuddet ændres 
væsentligt. 
 
 
Indkommende forslag: 
 
Skal mailes til formand@flyvecenter.dk og mindst 1 ekstra bestyrelsesmedlem 
senest 7 dage før generalforsamlingen. 
 
 
 
Med Venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
 


