
Til	  medlemmerne	  i	  Holstebro	  Flyveklub.	  
	  
Indkaldelse	  til	  ordinær	  generalforsamling.	  
	  
Der	  indkaldes	  hermed	  til	  ordinær	  generalforsamling	  i	  Holstebro	  Flyveklub	  lørdag	  den	  21.	  
februar	  2015	  kl.	  13:00	  i	  klubhuset.	  
	  
Dagsorden	  i	  henhold	  til	  vedtægternes	  §	  7:	  
	  

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. Ændring	  i	  love	  og	  regler	  samt	  behandling	  af	  i	  øvrigt	  indkomne	  forslag.	  
7. Valg	  af	  formand,	  øvrige	  bestyrelsesmedlemmer,	  revisorer	  og	  suppleanter.	  
8. Eventuelt.	  

	  
	  
Vedr.	  punkt	  3	  og	  punkt	  4:	  	  
Årsregnskab	  for	  2014	  og	  budget	  for	  2015	  er	  vedhæftet	  denne	  indkaldelse	  og	  fremgår	  også	  af	  
klubbens	  hjemmeside.	  
	  
Vedr.	  punkt	  6:	  
I	  henhold	  til	  vedtægternes	  §	  6	  skal	  forslag,	  der	  ønskes	  behandlet	  på	  generalforsamlingen,	  
mailes	  til	  formanden	  og	  mindst	  1	  ekstra	  bestyrelsesmedlem	  senest	  7	  dage	  før	  
generalforsamlingen.	  Forslaget	  skal	  videresendes	  til	  medlemmerne	  via	  mail	  senest	  5	  dage	  før	  
generalforsamlingen.	  	  
	  
Vedr.	  punkt	  7:	  
Bestyrelsen	  indstiller	  Erik	  Leander	  til	  genvalg	  som	  formand.	  
De	  øvrige	  bestyrelsesmedlemmer,	  	  

• Niels	  Kongsbak	  (aktiv,	  DSvU),	  	  
• Kaj	  Amby	  (aktiv	  DULFU),	  	  
• Lennart	  Frederiksen	  (RC)	  og	  	  
• Kurt	  Villadsen	  (aktiv	  DSvU),	  	  

blev	  sidste	  år	  valgt	  for	  en	  to	  årig	  periode	  og	  er	  derfor	  ikke	  på	  valg	  i	  år.	  
Bente	  Thusgaard	  modtager	  ikke	  genvalg	  som	  revisor.	  Bestyrelsen	  foreslår	  genvalg	  Birger	  
Sommer	  og	  nyvalg	  af	  Mogens	  Eliassen	  som	  klubbens	  revisorer.	  
Bestyrelsen	  foreslår	  valg	  af	  

• Lars	  Storper	  (aktiv	  DSvU),	  
• Lars-‐Arne	  Jensen	  (aktiv	  DULFU)	  og	  	  
• Benny	  Hansen	  (RC)	  	  

som	  suppleanter	  for	  bestyrelsen	  og	  for	  revisorerne.	  	  
	  
På	  bestyrelsens	  vegne	  
Kurt	  Villadsen	  


