
Referat	  generalforsamling	  ØFK	  21.	  Marts	  2015	  
	  
Sted:	  Ejstrupholm	  
	  
	  

1.   Valg	  af	  dirigent	  
Thomas	  Black	  valgt	  

2.   Godkendelse	  af	  fuldmagter	  
3	  stk	  godkendt	  

3.   Aktivitetsberetning	  
Formanden	  beretter	  om	  det	  forgangne	  år:	  
-‐   Omtaler	  arbejdet	  med	  klubhus	  og	  etableringen	  af	  pavillon.	  
-‐   Flyvepladsen	  solgt	  og	  ny	  ejer	  har	  påtaget	  sig	  alle	  udgifter	  i	  forbindelse	  med	  

etablering.	  Ønsker	  man	  indsigt	  i	  kommunikation	  kan	  de	  rekvireres	  ved	  
formanden.	  

-‐   Det	  har	  været	  nogle	  hårde	  år	  for	  ØFK.	  Det	  lysner	  nu	  med	  en	  fast	  plads	  og	  bedre	  
muligheder.	  

-‐   Der	  arbejdes	  videre	  med	  godkendelse	  af	  flyvepladsen	  som	  elevplads	  
-‐   God	  sommerlejr	  2014	  
-‐   Ny	  1er	  i	  klubben.	  Kent	  Meldgaard	  
-‐   Jesper	  Sørensen	  er	  ny	  elevinstruktør.	  
-‐   Flyveren	  skal	  flyve	  så	  meget	  så	  muligt.	  	  
-‐   Jesper	  og	  Samsøs	  arbejdsplads	  har	  valgt	  at	  sponsorere	  500	  til	  elevudd.	  Pr	  

medarbejder	  
-‐   Vi	  har	  fået	  20000kr	  i	  støtte	  fra	  DFU	  
-‐   OK	  benzinkort	  giver	  596,69kr.	  Dog	  skal	  der	  laves	  10	  nye	  kort	  for	  at	  beholde	  

aftalen	  
4.   Økonomisk	  beretning	  

Nyhus	  (kasser)	  er	  fraværerende.	  Thomas	  Black	  gennemgår	  regnskabet	  for	  2014.	  
-‐   Uregelmæssigheder	  i	  forbindelse	  med	  for	  sen	  udmelding	  af	  medlemmer	  
-‐   ØFK	  kommer	  ud	  af	  regnskabsåret	  med	  et	  overskud	  på	  9000.	  
-‐   Jakob	  von	  Qualen	  overtager	  snarrest	  kasserposten.	  
-‐   Regnskabet	  er	  ikke	  godkendt	  af	  revisoren	  endnu.	  Dette	  gøres	  ultimo	  marts.	  
-‐   Generalforsamling	  godkender	  ved	  håndsoprækkelse	  årsregnskabet.	  

5.   Indkomne	  forslag	  
1.   Bestyrelsen	  foreslår	  vedtægtsændring	  i	  paragraf	  1.	  Hvor	  der	  står	  tilholdssted.	  

Forslag	  at	  ændre	  til	  ejstrupholm.	  Forslaget	  er	  vedtaget	  
2.   Afholdelse	  af	  sommerlejr	  i	  ejstrupholm	  i	  år.	  
-‐   Bestyrelsen	  har	  drøftet	  forslaget.	  Bestyrelsen	  har	  selv	  Ejstrupholm	  som	  nr.	  1,	  

derefter	  HLF	  som	  nr.	  2.	  
-‐   Problemet	  omkring	  Ejstrupholm	  har	  antallet	  af	  operationer	  som	  p.t.	  hedder	  100	  

til	  faldskærm.	  
-‐   Medlemmer	  ytrer	  holdninger	  til	  forslaget.	  	  

Afstemning.	  Som	  forhold	  er	  nu.	  –Nej	  
Afstemning.	  Hvis	  alle	  forhold	  er	  på	  plads.	  Ja.	  

3.   Afholdelse	  af	  sommerlejr	  i	  uge	  28	  i	  år	  
Forslag	  om	  undersøgelse	  af	  medlemmers	  holdning	  efter	  sommerlejr	  2015.	  



Afholdelse	  af	  dato	  for	  sommerlejr	  2016	  fastsættes	  af	  bestyrelsen	  i	  2015.	  
Afstemning.	  Forslaget	  ikke	  vedtaget.	  

6.   Fastlæggelse	  af	  kontingent	  
Bestyrelsen	  forhøjer	  kontingentet	  fra	  1200kr	  til	  1500kr	  fra	  1.	  Januar	  2016.	  
Vedtaget.	  

7.   Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  
Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer:	  
Thomas	  Black	  er	  på	  valg:	  ønsker	  genvalg	  
Steffen	  Nyhus	  er	  på	  valg:	  Ønsker	  genvalg	  
Rene	  Hansen	  er	  på	  valg:	  Ønsker	  genvalg	  
Daniel	  Lund	  stiller	  op	  til	  valg.	  
	  
Heidi	  Lodahl	  valgt	  som	  optæller.	  
	  
Thomas	  Black	  valgt	  med	  17	  stemmer	  
Rene	  valg	  med	  16	  stemmer	  
Daniel	  valgt	  med	  13	  stemmer	  
	  
Valg	  af	  suppleant.	  Der	  vælges	  2	  suppleanter.	  
Steffen	  Nyhus	  valgt	  
Jesper	  Sørensen	  valgt	  
	  
Valg	  af	  revisor:	  
Henrik	  Puggaard	  valgt.	  

	  
8.   Bestyrelsens	  plan	  for	  det	  kommende	  år	  

1.   Etablering	  af	  det	  nye	  klubhus	  
2.   Elevgrej	  og	  tandemgrej	  over	  20	  år	  er	  fra	  2016	  kasseret.	  Fra	  det	  nye	  år	  står	  ØFK	  i	  

en	  udfordring.	  
3.   Uddannet	  2	  c-‐springere	  
4.   Få	  masser	  af	  aktivitet	  på	  Ejstrupholm	  flyveplads.	  Opfordrer	  til	  hverdagsstævner.	  

9.   Eventuelt	  
Jesper	  Sørensen	  omtaler	  baren	  -‐	  opsætning	  i	  nyt	  klubhus	  	  
Jesper	  Sørensen	  omtaler	  dropzone	  denmark	  projektet	  i	  forhold	  til	  DFU.	  
Kent	  Meldgaard	  og	  Rene	  Hansen	  knytter	  kommentarer	  hertil.	  
	  
	  
	  
Jakob	  von	  Qualen	  
21.	  marts	  2015	  


