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1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 

4. Indkomne forslag behandles 

5. Fastsættelse af kontingent og indskud 

6. Valg af bestyrelsen 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt. 

Referat: 

1. Mogens Eliasen blev valgt som dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning: 

Forsikringsklubben har i lighed med forrige år haft sin berettigelse ved at kunne hjælpe i to tilfælde. 

En med en afbrudt start med et stall til følge, samt et fly med beskadiget propel under taxi. I begge 

tilfælde kun materiel skade. 

3. Niels fremlagde regnskabet. Se regnskabet i bilag 2. 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt. 

4. Der var ingen indkomne forslag 

5. Bestyrelsen foreslog at nuværende kontingent på 250 kr./år og indskud på 1.000 kr. skulle forblive 

uændret. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

6. Alle i bestyrelsen var villig til genvalg. Lars Arne Jensen, Bent Drechsler og Lisette S. Bertelsen blev 

alle genvalgt uden modkandidater. 

7. Valg af revisor 

Mogens Eliasen og Bent Drechsler er Flyveklubbens revisorer. Men da Bent sidder i bestyrelsen for 

Forsikringsklubben, kan han ikke samtidigt være revisor for Forsikringsklubben. Som revisor valgte 

man derfor enstemmigt Mogens Eliasen og Asbjørn Drechsler. 

8. Der blev spurgt til antal medlemmer. Der er pt. 21 medlemmer, hvoraf de 13 var mødt op til 

generalforsamlingen. 

Der blev gjort opmærksomt på, at der i vedtægterne stod, at man skulle være medlem af 

Flyveklubben, men ikke at man skulle være aktiv medlem, selvom det måske var det man mente.  

 

 

Referent: Lisette 

 

 

Lars Arne Jensen  Bent Drechsler  Lisette S. Bertelsen 



 
 
 
 
 

Bilag 2: Regnskabet 
 
(ingen bilag 1) 



2016

Indbetaling Indskud kr. 1.000,00

Kontingent kr. 5.250,00

Rente kr. 0,00

Saldo primo kr. 0,00

kr. 6.250,00

Udgifter Skader Jabiru kr. 4.500,00

Skader Mogens Eliassen kr. 8.500,00

Retur kr. 0,00

Porto kr. 0,00

Saldo ultimo kr. 0,00

kr. 13.000,00

Aktiver 

Aktiver primo kr 27.598,49

Årets resultat -kr 6.750,00

Aktiver Ultimo kr 20.848,49

Passiver

Egenkapital ultimo kr 20.848,49

Note: Forsikingsklubbens aktiver er udlånt til Holstebro Flyveklub, 

som har bogført dette på konto 7204

Forsikringsklubben
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