
Referat generalforsamling i 
Østjyllands faldskærms klub 

 
Den 5. juni 2021 kl. 19.00 i klubhuset på Ejstrupholm Flyveplads 

 
 

Dagsorden jf. Vedtægterne 
 

1. Valg af dirigent 
Thomas Black 

 
2. Godkendelse af fuldmagter (max 1 pr. medlem) 

Ingen 
 

3. Aktivitetsberetning v. Formanden 
Opdelt beretning. Vi har haft et underligt år. Beretning først efterfulgt af status på 
flyvepladsen.  
Der vil være tid til spørgsmål og dialog.  
 
Beretning:  
Underligt år. Dels nye ejere og Corona.  
Der har været en masse aktiviteter det halve år, der har været spring indtil banen blev helt 
lukket ned.  
Vi har været på Samsø. Første weekend blev lukket, men den anden blev gennemført.  
Den sidste weekend blev ikke gennemført.  
De weekender er nerven i klubben. Det er de weekender, hvor vi tjener penge til klubben. 
Det er vigtigt, at klubbens medlemmer støtter op omkring det.  
Vi lavede lift rekord på vores sommerlejr.  
Der er kommet seks nye c-springere.  
SkydiveX fik lavet deres tandemcenter, hvilket medførte nogle udfordringer. Vi fik afholdt 
et medlemsmøde i efteråret. Bestyrelsen har hele tiden valgt at gå samarbejdsvejen. Der 
var ikke andre muligheder. Alternativet var at flytte fra pladsen.  
D. 1. november blev banen lukket, da ejeren af det sidste stykke af landingsbanen lukkede 
af.  
Der er blevet ledt efter andre steder hen over vinteren og indtil vi finder en løsning på 
pladsen problemer.  
Vi startede hos Steffens far, men kom aldrig til at springe der. Vi kom i gang i Brande og fik 
godkendt elevplads. Der er også lukket nu.  
Sport i sporten -  
Ravnholt sprang i B rækken i Canopy piloting.  
Webber på landsholdet, Rene på eliteholdet og Ravnholt på talentholdet.  



Tea er instruktør elev og Jesper er blevet 1’er.  
Der er to nye instruktørelever i 2021 – Søren Lund og Ravnholt.  
 
I juli sagde vi farvel til Jørgen.  
 
AHY - Den har fløjet rigtig meget i 2020. Det har betydet, at der faktisk var et overskud.  
 
I bestyrelsen er der kommet ny kasserer – af to omgange. Først Steffen og til sidst Heidi.  
Kæmpe tak til Q.  
Fernis valgte at træde ud og Ravnholt trådte ind som suppleant.   
 
Status på flyvepladsen -  
Lige så længe der er håb for at blive her, vil bestyrelsen kæmpe for det.  
Ejstrupholm flyveplads er til salg gennem banken.  
Fynshave smuttede i starten af april. De er ikke gået konkurs og er stadig de juridiske ejere 
af pladsen. Banken prøver at sælge den for dem.  
Banken arbejder på at få pladsen solgt og vi håber, at vedkommende, der køber, er 
interesseret i at samarbejde med os.  
Bestyrelsen har overvejet at købe pladsen i samarbejde med Flyverklubben, men den lille 
miljøgodkendelse (100 faldskærmsspring) gør, at vi ikke vil.  
Lige nu er naboerne meget opmærksomme på vores aktiviteter, så vi vil ikke skyde noget i 
noget, der er så usikkert.  
Vi håber, vi kan blive her og komme tilbage til det gamle. Også forholdet til naboerne.  
Vi oplever, at der er en god stemning fra naboerne og kommunen.  
Der er mange usikre elementer og vi ved ikke, hvad udsigterne er.   
Eigil fra Flyverklubben står med kontakten til kommunen.  
 
Brande – der kan vi ikke springe pga. naboklager. Vi ved ikke om, der kommer en løsning på 
det. Vi har været glade for at være der og sørger for at give en kurv som tak.  
 
Spørgerunde: 
Økonomi – SkydiveX skylder samlet set (faktura, bar, osv.) ca. 10.000,-.  
Miljøgodkendelse – Der er 1000 operationer i alt deraf 100 til faldskærm. Vi vil prøve, om 
vi kan lave en anden fordeling for på den korte bane, tror vi ikke på en øget 
miljøgodkendelse. Om et par år kan vi forhåbentligt søge igen. Generelt har vi støtte fra 
byen. De vil gerne beholde pladsen.  
Banen – det er vigtigt, at den sidste del af landingsbanen kommer med i købet, eller 
skrevet ind i en aftale. Eigil gør et kæmpe arbejde på den front.  
Flyvningen fordelt på flere pladser – hvis vi kan springe andre steder, kan vi minimere 
belastningen på Ejstrupholm flyveplads. Vi kunne sagtens have base i Ejstrupholm og 
springe andre steder. Det har vi gjort i flere år.  
Vigtigt at holde fast i aktiviteterne i klubben. Elevweekender på pladsen og fællesskab.  
På trods af den høje aktivitet har vi ikke brudt miljøgodkendelsen.  
Operationer – kan man evt. aftale med kommunen, at en operation kun er når flyet går op 
med springere. Sådan er det i Århus.   



Det kunne være fedt, hvis man på sigt kan rykke rundt på de interne operationer, så 
faldskærm får 600 ud af de 1000. Men det skal ikke være lige nu. Der skal lige være ro på.  
Flyverklubben kan sagtens bruge operationerne selv. 
 
Status på AHY – der var et godt overskud sidste år. J De sidste to sæsoner er der blevet 
brugt mange penge på værksted. Den har fløjet selv har i klubben, men også været udlejet 
til andre klubber, der har været nede på fly. Det betyder ca. 70-75 timer i luften og at 
regningen er betalt ud. Rene har overtaget al ang. flyveren og det har været op ad bakke 
efter Jørgens død. Det er først i februar, at alt er kommet på plads.  
 

    
4. Økonomisk beretning (godkendelse af regnskab) 

Medlemstal: 33 
Heidi har overtaget posten og lavet regnskabet på bedste vis.  
Posteringerne er ikke som de plejer at være, men der kommer styr på det til næste år.  
Liftlister og uddannelse af stævneleder vil give et bedre overblik over indbetalinger på 
baggrund af spring.  
Bestyrelsen vil gerne undersøge muligheden for at opgradere til et system, der kan gøre 
stævnelederarbejdet/afregningen nemmere. 

 
5. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 
 

6. Fastlæggelse af kontingent 
Ingen ændringer 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
Bestyrelsesmedlemmer 
Rene Hansen valgt 
Steffen Christensen valgt 
Ravnholt valgt for et år  
 
Valg af suppleanter  
Kim første suppleant og Daniel anden. 
 
Valg af revisor 
Paw  

 
8. Bestyrelsens plan for det kommende år 

Vi arbejder videre på at blive på pladsen.  
På den korte bane skal vi have et sted at være.  
WJ har været meget glade for hjælpen på instruktørsiden samt leje af fly.  



De har tilbudt at vi kan låne deres faciliteter i lige uger. Det gælder resten af året. Når det 
er lige uger, er det ØFK stævner og på vores præmisser. Vi skal selvfølgeligt rydde op efter 
os selv og passe på tingene.  
Vi bruger hangar, bar og grej. Brug af grej skal bare aftales med Daniel.  
 
Sommerlejr 2021 – Sindal eller Skive i uge 30?  
Fordele og ulemper ved begge steder.  
Sindal er langt væk, men de har elevuge ugen før, så de kan have alt stående en uge mere. 
Eks. toiletvogne.  
I Sindal er der flere flyvere. I Sindal skal der vist betales for hver landing.  
Skive er tættere på, men der er ingen hjælp fra andre.  
I Skive er der kun AHY.   
Der blev en god snak og afstemningen viste størst opbakning til Sindal.  
Når Rene har snakket med Lars Q om de praktiske ting, bliver der lavet en indkaldelse, der 
bliver sendt ud.  
 

9. Eventuelt 
Referater fra bestyrelsen – skal lægges på hjemmesiden. Heidi vil få adgang til at kunne 
lægge op. Indtil da er det vigtigt, at der kommer nyt fra bestyrelsen.  
Grej – vi har pt fire elevsæt. Der er købt tre nye højdemålere. Seks nye static-lines fra 
Samsø Efterskole. Vi er godt med på grejsiden. Næste skridt er at kigge på nye dragter. 
Gode ideer sendes til Jesper.  
Elevgrejet skal ompakkes inden uge 30, så hvis man låner det, SKAL man omkring Daniel.  
Stævnegebyr på piratstævner? Vigtigt at få det meldt ud. Fremadrettet er der stævnegebyr 
på alle stævner.  
Klubhuset er i rigtig dårlig stand. Den daglige drift er ikke bankens ansvar. Hvem skal betale 
for en slamsuger?  
 

                
 

 


