
Referat generalforsamling i
Østjyllands faldskærms klub

Den 12. marts 2022 kl. 18.30 i klubhuset på Ejstrupholm Flyveplads

Dagsorden jf. Vedtægterne

1. Valg af dirigent - Paw Pedersen
Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed

2. Godkendelse af fuldmagter (max 1 pr. medlem)
Ingen fuldmagter til godkendelse

3. Aktivitetsberetning v. Formanden
Monster turbulent år - ingen springplads og corona.
Ejerskifte på pladsen. Vi ser frem til et mere roligt år, hvor der faktisk
kan planlægges.
Der er gået meget tid med at finde alternativer til Ejstrupholm.
Brande og Skive har været i spil. Hils og sig tak, når I ser nogle fra
West Jump. De har været vores back-up.
Vores store udfordring er vores miljøgodkendelse. Der er ikke mange
lift på et år.
Vores nye ejere er ved at etablere sig på pladsen. Flyverklubben og
faldskærmskubben bliver ikke de bærende elementer på pladsen, og
de vil gerne have, at vi overholder miljøgodkendelsen.
Ejeren vil gerne gøre noget ved klubhuset.

Der har været tre gode weekender på Samsø. Der er sket et skifte -
Vi er gået fra 2-3 tandemer til 15-20 stk.
Vi skal blive bedre til at udnytte tiden - inddrage torsdagen.

Sommerlejren endte i Sindal, der tilbød at åbne dørene.
Vejret var ikke det bedste, men der blev hygget.



I oktober begyndte vi at springe på pladsen igen.
På instruktørsiden - vi fik to nye elever. Tea blev II’er, AFF’er og
reservepakker.

Ravnholt var til DM og fik en 5. plads i A-rækken.
Silas har fået sit C-certifikat.

AHY har været lejet meget ud. Der er en masse flyvere, der gik ned
og det passede lige med en periode, hvor vi ikke havde en plads at
springe fra.
Regninger i Vamdrup er betalt ud, så der er penge på kontoen.

Miljøgodkendelsen betyder, at vi prioriterer 5 stævner med 20 lift på
Ejstrupholm.
Piratstævner i Brande kan måske gennemføres, men ikke planlagte
stævner.
Ejgils plads kan måske komme i spil til et aftenstævne.

Vi prøver at finde nogle løsninger, hvor vi bruger så få faldskærmslift
som muligt. Det kræver, at ejeren er med på det.
Der er meldinger fra andre klubber/pladser - Odense, Skive og evt.
Vamdrup - kom gerne og spring med egen flyver. Både ad hoc og
mere permanent.

Udfordringen er at drive en faldskærmsklub med meget få lift.
Vi arbejder stadig på at få flere lift til Ejstrupholm.

Skive: Vi er blevet tilbudt at overtage det gamle klubhus. Vi skal blot
betale lidt strøm. Vi kan også få et ØFK skilt op.

Stavning: har 5 medlemmer, men klubhus og plads. De er klar på at
dele med os. Det er en forudsætning, at det bliver på de gamle
regulativer.
(Det er et udpeget landingsområde.)



Klubhuset trænger til en ordentlig overhaling, men klubben har
nogle penge, de gerne vil smide i det. Huset er gratis, men vi skal
betale ca. 10.000 om året i leje af jorden.

Forslag: Vi fastholder vores klubhus og tilhørsforhold i Ejstrupholm.
Der arbejdes på flere miljølift.
Der etableres et “second-home” enten i Skive eller i Stavning.
Så kan vi have vores store fast stævner der og piratstævner i
Ejstrupholm.

Det vigtigste er at fastholde ØFK og den ånd vi har haft gennem
mange år!
Vi er stadig ØFK med base i Ejstrupholm med mulighed for at springe
andre steder.

Efter en lang diskussion blev bestyrelsen givet lov til at arbejde
videre med “second home”.
Formandens beretning godkendt.

4. Økonomisk beretning (godkendelse af regnskab)
Der er en difference på 0,63 i plus. Forslag: de bliver justeret til det
nye regnskab.
Samsø: Vigtigt at være aktiv ved vores Samsø-weekender - nu kan vi
se, hvor meget vi faktisk tjener på de weekender.
Stævneafregning: Der har været et efterslæb på afregning til AHY
pga overtagelsen af kontoen.
Gavekort: Nemgavekort - når vi får et nyt system, forsvinder denne
udgift
Husleje - prisstigning
Administration: Zoom abn. og bestyrelses- og instruktørweekend.
Klubben betalte overnatning. Deltagerne betalte forbrug.
Sommerlejr - øget udgift til bl.a. toilet/badvogn.
Generelt: Det er et ønske fra kasseren, at der fremover ikke kan
betales med kontanter. Det er problematisk at sætte pengene ind på



kontoen.
Vores bank tager ikke imod kontanter.
Det er planen, at vi skal digitalisere betaling for både bar og spring.
Det vil mindske tabte udgifter.
Der er pt betalt alt omkring huset fra driftskontoen. Der skal
fremover laves en plan for hvordan der føres penge fra barkontoen
til driftskontoen for at dække disse udgifter.

5. Indkomne forslag - ingen indkomne forslag

6. Fastlæggelse af kontingent - fastholde nuværende pris

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Bestyrelsesmedlemmer på valg
Kristian Ravnholt er på valg - genvalgt
Jesper Sørensen er på valg - genvalgt
Kim Rasmussen - nyvalgt
Bestyrelsen konstituerer sig på første møde.
Linea har sagt ja til at varetage kassererposten uden at være med i
bestyrelsen.

Valg af suppleant - Silas og Daniel Lund

Valg af revisor - Paw Pedersen

8. Bestyrelsens plan for det kommende år
Second home er en af de store ting, der skal arbejdes med.
Vi ønsker at få flere lift.
Digitalisering af stævnelederprogram/betalingsplatform.
Vi skal være med i Skydive.dk.
Klubben skal godkendes som en folkeoplyst forening. Som
folkeoplust forening er der midler fra kommunen man kan få. Bl.a.
kan man arbejde hen imod en kontingentnedsættelse, alle



instruktørudviklingsudgifter kan dækkes, dele af huslejeudgifterne
kan dækkes.
Steffen er ny grejansvarlig. Han har styr på overgangen til pouch. Det
er planen at det træder i kraft til første elevstævne.
Planen godkendt.

9. Eventuelt
Tak til Heidi for arbejdet i bestyrelsen.


