
 

 

 

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark 2012 

 

Dato: Søndag den 18. marts 2012 kl. 10.00 

Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby 

Mødetype: Repræsentantskabsmøde 

Deltagere: 28 klubber repræsenteret med 101 stemmer ud af de 217 mulige stemmer. 

Fra bestyrelsen deltog Allan Feld, Henrik Kildegaard, Regnar Petersen, Michael Munk, Søren Vestermarken, 

Anders Hansen, Arne Bruun og Steen Høj. 

Fra sekretariatet deltog Chris Jespersen og Marttin Stuart Nielsen. 

Der var i alt 69 deltagere til repræsentantskabsmødet. 

 

1. Valg af mødeleder og mødesekretær 

Claus Tønnesen, Nordsjællands Fjernstyrings Klub (NFK) valgt som mødeleder og konstaterede, at 

repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt jævnfør vedtægterne.Chris Jespersen og Marttin Stuart Nielsen 

fra sekretariatet valgt til mødesekretærer. 

 

Til stemmetællere blev valgt Jens Hoffmann (MFK Falken), Rolf Petersen (NFK) og Flemming Christensen 

(Silkeborg El og Svæv). 

 

2. Aflæggelse af årsberetning v/formand Allan Feld. 

 

I/S Modelflyvenyt:   

  Budget Regnskab Budget 

  2011 2011 2012 

INDTÆGTER       

Abonnement + kiosksalg 44.040 39.507 41.750 

Annoncesalg 188.355 184.164 117.500 

Unionssalg (MFDK) 627.000 641.746 706.000 

Renteindtægter 2.000 1.500 1.000 

Indtægter i øvrigt 0 22.515 0 

INDTÆGTER I ALT 861.395 889.432 866.250 

        

UDGIFTER       

Tryk 206.800 206.267 188.400 

Redaktion 318.000 318.000 318.000 

Produktion diverse 500 0 500 

PRODUKTIONSUDGIFTER I 
ALT 525.300 524.267 506.900 

  
  

  

Avisporto 154.600 158.966 183.000 

Distributionsporto 9.370 7.298 7.300 

Kiosk, frag og emballage 6.500 5.686 6.500 

DISTRIB.UDGIFTER I ALT 170.470 171.950 196.800 



 

 

 

        

Sy'fyns Totaladm.  175.000 175.000 175.000 

Mødeudgifter+gaver 5.000 0 5.000 

Div. adm.udg + gebyrer 1.300 1.232 2.365 

ADM.UDGIFTER I ALT 181.300 176.232 182.365 

        

Regul.lager af blade+debitorer 2.000 7.000 5.000 

        

UDGIFTER I ALT 879.070 879.449 891.065 

        

RESULTAT -17.675 9.983 -24.815 

 

Allan gav følgende kommentarer til Modelflyvenyts regnskab: Både kiosksalget og annoncesalget er lavere 

end budgetteret. Det er desværre en tendens vi må forvente at vil fortsætte især hvad angår annoncerne. Men 

pga. ekstraordinære indtægter på godt 22 TKr. er indtægtsregnskabet ca. 28TKr. bedre end forventet. 

Udgifterne rammer budgettet inden for en hårsbredde. En stigning i avisportoen opvejes af sparet 

repræsentation og distribution. Et forventet underskud på næsten 18 TKr. er vendt til et overskud på 10 TKr. 

Budgettet er til gengæld lidt dystert. Annonceindtægterne falder markant, portoen stiger markant, men til 

gengæld forventer vi at spare på trykomkostningerne. Alt i alt imødeser vi et underskud på 66 TKr. som kun 

kan dækkes ved at lade bladet stige i pris. Det betyder at MDK skal give nogle kroner mere pr. blad i 2012. 

 

 

Status for kontingentopkrævning:  

 

 
 

Det arbejder vi stadig med: 

 Ny stormodelklasse med en vægt på mere end 25 kg. 

 Forøgelse af flyvehøjden. 

 

Gratis klub hjemmeside: Er blevet en stor succes hvor 15 klubber nu har en hjemmeside via denne ordning. 

Og der er flere klubber på vej ind i ordningen. Der har været afholdt redaktørseminar den 6. november i Århus 

med 12 deltagere. 

 

Ansvarsforsikringen i 2012: 

Vores forsikringsselskab QBE har opsagt vores mulighed for at tegne erhvervsforsikringer. 

Vi har 4 kørende aftaler, som derfor stopper ved årets udgang. I fremtiden skal erhvervsforsikringer tegnes 

direkte hos forsikringsselskabet. Undtaget er modelflyveskoler, som stadig kan forsikres gennem MDK. 

 

KDA: Ikke opdateret 

 



 

 

 

Samarbejde med DGI: Nordsjællands Modelflyveklub og Aarhus Modelflyve Club er blevet lokale medlemmer 

af DGI og derfor har Modelflyvning Danmark søgt om optagelse i DGI som paraplyorganisation. Det kan ikke 

lade sig gøre for Modelflyvning Danmark som forening, men det er muligt for de enkelte modelflyveklubber. 

MDK starter forhandlinger med DGI med henblik på at etablere en rammeaftale for samarbejdet mellem 

klubberne og DGI, sådan at klubbernes optagelse bliver nemmere fordi der bliver skabt en model for hvordan 

modelflyveklubber bliver optaget under DGI’s lokale afdelinger rundt om i landet. 

 

Søren Vedstesen, Silkeborg El og Svæv spurgte om hvornår en sådan rammeaftale forventes på plads. Allan 

Feld svarede, at der er planlagt møde i den nærmeste fremtid med DGI og det forventes, at en rammeaftale 

kommer på plads i løbet af flyvesæsonen 2012. 

 

Hans Jørgen Kristensen, Haderslev MFK spurgte til hvad priser er for et medlemskab af DGI. Allan Feld 

kendte ikke prisen nøjagtigt, men Jørgen Mouritzen supplerede med at såfremt klubben har en ansvars-

forsikring vil besparelsen på denne forsikring alene dække udgifterne til kontingentet til DGI. Jørgen 

Mouritzen, NFK oplyste at der i Nordsjælland er et administrationsgebyr på 450 kr. til DGI samt 5 kr. pr. 

medlem.  

 

Natura2000:  Natura 2000 berører først og fremmest den bemandede flyvning, der skal foregå over 1000 fod i 

de områder der er udpeget som Natura 200 områder. Men afhængig af Trafikstyrelsens tolkning af 

anbefalingerne, kan modelflyvning også blive ramt. Det kan som udgangspunkt gå ud over følgende klubber 

men intet er afgjort endnu: Brønderslev MFK, Ebeltoft MFK, Ellerhammer, Esbjerg MFK, Frederikshavn RC, 

Himmerlands MFK, Næstved MFK, Odense MFK, Ribe MFK, Silkeborg El & Svæv, Skive MFK, Sæby MFK, 

Ærø MFK. 

 

Vi har indgivet høringssvar via KDA til Trafikstyrelsen. Kildegaard har siden haft kontakt, og har uformelt fået 

den vurdering, at modelflyvning nok ikke bliver berørt.  

 

Peter Rasmussen, Østfyns MFK spurgte hvor på hjemmesiden, der findes oplysninger om forsikringen. 

Oplysningerne findes under hovedmenúpunktet Foreningsinfo. Der var også spørgsmål omkring 

forsikringsdækningen. Den blev oplyst, at forsikringen også dækker udenfor Danmarks grænser, men i øvrigt 

henvises til netop hjemmesiden, hvor det fremgår præcist i hvilke lande forsikringen er i kraft, 

 

Joen Petersen, Odense MFK spurgte om medlemsfordelingen mellem RC, linjestyring og fritflyverne. Der er i 

forbindelse med repræsentantskabsmødet noteret, at linjestyring har 31 medlemmer og fritflyverne har 38 

medlemmer. Det er væsentligt færre end ved fusionen i 2009, hvilket først og fremmest skyldes at fritflyvere 

og linestyringsfolk der også flyver RC er optalte som RC. 

 

Jørgen Mouritzen, NFK spurgte om klubberne kan få udleveret medlemslister så de kan se, hvilke medlemmer 

der har betalt deres kontingent så vi kan sikre at de personer, der flyver på pladser er forsikret via deres 

medlemskab i MDK. Allan Feld oplyste, at der er mulighed for at få en komplet medlemsoversigt over MDK’s 

medlemmer på den lukkede del af hjemmesiden. 

 

Arne Bruun, Esbjerg MFK spurgte om vi kunne nøjes med at oplyse OY-numrene på klubbens medlemmer, 

hvis det kunne løse problemet. Allan Feld oplyste, at bestyrelsen vil undersøge denne mulighed. 

 

Peter Vestergaard, Midtjysk MFK spurgte om det var muligt at få medlemmernes individuelle accept af, at 

MDK videregiver deres oplysninger videre til klubberne. Dette kunne eventuelt ske via en artikel i 

Modelflyvenyt og via hjemmesiden. Allan Feld tilkendegav, at bestyrelsen vil prøve at undersøge 

mulighederne for dette. 

 



 

 

 

Keld Hansen, Falken MFK spurgte til om der kunne komme oplysninger om de forsikringsskader, der sker så 

de øvrige klubber kan lære af det. Allan Feld oplyste, at der fremover vil komme information om disse ulykker 

så alle kan lære af det. 

 

Arild Larsen, Modelflyverne Århus spurgte om bestyrelsen reelt troede på mulighederne for øget flyvehøjde. 

Hertil svarede Allan Feld, at bestyrelsen klart tror på, at der visse steder vil kunne opnås en øget flyvehøjde. 

 

Peter Rasmussen, Østfyns MFK spurgte om vi kan stille krav om, at der skal være billede på alle 

medlemskort. Chris Jespersen, Sekretariatet oplyste, at der ikke p.t. er noget krav om billede; men at der har 

været en kampagne for at få flere medlemmer til at få billede på kortet. 

 

Steen Larsen, Borup MFK spurgte om medlemmer, der selv opload’er billede via hjemmesiden, automatisk får 

nyt medlemskort tilsendt. Chris Jespersen, Sekretariatet oplyste, at det kun er tilfældet hvis medlemmet giver 

sekretariatet besked om, at der er behov for et nyt medlemskort. 

Søren Vedstesen, Silkeborg El og Svæv oplyste, at man i Silkeborg løste kontrol af MDK-medlemskab ved at 

medlemskortet skal placeres i et klemmesystem. 

 

Peter Rasmussen, Østfyns Modelflyveklub spurgte om der var planer om at ændre den nedre vægtgrænse for 

stormodeller et par kilo, således at der først er tale om en stormodel ved f.eks. 9 kg.. Claus Tønnesen, 

Nordsjællands Fjernstyrings Klub (FNK) og medlem af stormodeludvalget oplyste, at der ikke er nogen planer 

om at ændre den nuværende nedre vægtgrænse på 7 kg. 

 

Bestyrelsens beretning blev herefter afsluttet uden yderligere spørgsmål og blev godkendt med applaus. 

 

 

3 Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene 

 

Eliteudvalget.  

Eliteudvalgets indlæg blev holdt af: 

 Eliteudvalgsformand Regnar Petersen 

 Kunstflyvningsgruppen Peer Hinrichsen 

 Svæveflyvningsgruppen Erik Dahl Christensen 

 Skalagruppen Ulrik Lützen 

 Linestyringsgruppen Niels Lyhne-Hansen 

 Helikopterstyringsgruppen Nikolai Karlsson 

 Fritflyvningsgruppen Thomas Røjgaard 

 Hotlinergruppen – var ikke repræsenteret 

 

Indlæg Eliteudvalgsformand Regnar Petersen 

Eliteudvalget er det samlende organ for alle konkurrencepiloter i MDK. Udvalget består af en styringsgruppe 

for hver af følgende aktiviteter: Fritflyvning, Helikopter, Hotliner, Kunstflyvning, Linestyring, Skalaflyvning og 

Svæveflyvning. Udvalgets opgave er, at være bindeled mellem konkurrencepiloterne og MDK og derigennem 

KDA og i sidste ende FAI / CIAM. Læs mere om de forskellige konkurrenceklasser og om FAI / CIAM på 

hjemmesiden under "Elite" 

Hvad er der sket i løbet af året? 

http://www.modelflyvning.dk/elite.aspx


 

 

 

Alle konkurrencer og træning hører hjemme under styringsgrupperne, så de eneste aktiviteter er et møde på 

nationalt plan med styringsgruppeformændene og et internationalt møde i CIAM i Lausanne. 

Forventninger til 2012 

Regnar Petersen fortæller, at han i sæson 2011 ikke har været så aktiv som ønsket, men han melder sig klar 

igen og vil i 2012 være på banen som eliteudvalgsformand med rettidig opbakning til 

styringsgruppeformændene. Det har manglet i 2011 på grund af udfordringer uden for MDK. Regnar beklager 

fraværet, men det at tingene har fungeret uden en 100% indsats fra ham selv, ser han som et sundhedstegn. 

Nogen/noget fx en særlig præstation, som du vil fremhæve? 

Grundet Regnars lave aktivitet har han ikke indblik i alle de præstationer der har været men han ved, at vi har 

folk i toppen af worldcuppen inden for linestyring og at vi har fået en Nordisk mester i kunstflyvning. Der kan 

sagtens være andre, der har præsteret lige så flot. 

Hvad bidrager MDK med i forhold til Eliteudvalget 

MDK bidrager med økonomisk opbakning til eliteudøverne og står bl.a. bag initiativet som er taget til at byde 

på VM i F3K i 2013. Regnar Petersen takkede for den økonomiske støtte til eliteudvalgets arbejde. 

Andet samt spørgsmål til Regnar Petersen fra salen 

Regnar fortæller, at der i 2011 er udskiftet to styringsgruppe formænd. Kim Jensen fra 

Helikopterstyringsgruppen er udskiftet med Nikolai Karlsson. Hotlinergruppen har udskiftet Allan Lund Dam 

med Tommy Persson (NFK). 

Regnar fortæller, at der er ansøgt om afholdelse af VM i Svæveflyvning i 2013. Erik Dahl Christensen vil 

senere gennemgå ansøgningen.  

Søren Vedstesen (Silkeborg El og svæv) spørger om, hvem der skal stå for VM i Svæveflyvning? Regnar 

svarer, at det ikke bliver en klub, men en arbejdsgruppe.  

Keld Hansen (Falken) spørger om, Regnar repræsenterer MDK eller KDA ved Ciam-mødet i Lausanne? 

Regnar Petersen svarer, at han repræsenterer MDK, men i år deltager han sammen med Anders Madsen, 

KDA, idet VM bud skal præsenteres.  

(Faktuel rettelse: 29-03-12 RP: FAI/CIAM har kun det nationale luftsportsforbund (KDA)  som 

samarbejdspartner derfor præsenterer MDK’s udsendte faktisk KDA. KDA har dog aldrig gjort indvendinger 

mod det materiale MDK har fremsendt til behandling i CIAM eller pålagt MDK at fremføre særlige 

synspunkter.) 

 

Indlæg Peer Hinrichsen, Kunstflyvergruppen 

Kunstflyvningsstyringsgruppen består af Morten Laugesen, Eggert Neistrup, Ole Kristensen og Peer 

Hinrichsen. 

Hvad er der sket i løbet af året? 

Interne møder/træningssamlinger 

Peer Hinrichsen fortæller, at gruppen hver vinter afholder et møde, hvor datoer for konkurrencer og andre 

aktiviteter bliver diskuteret og der bliver snakket om nye programmer og nye tiltag. I år blev der drøftet meget 

om dommere, introweekend og de nye manøvreprogrammer. 



 

 

 

Konkurrencer DK 

Deltagere 

Peer orienterer om, at der været et fald i deltagerantallet og specielt i sport klassen har det været svært at få 

nye deltagere. Introweekenden skal være medvirkende til at der igen kommer flere med lyst til at prøve denne 

spændende form for modelflyvning. Nordic klassen mangler også lidt tilgang og det skyldes at der er mange af 

nordic piloterne, der vælger at rykke op i den svære FAI klasse.  

Resultaterne fra de nationale konkurrencer kan ses på hjemmesiden.  

Konkurrencer udland 

Deltagere 

FAI klassen: Morten Laugesen, Torben Parsberg Jørgensen, Lars Høi, Peer Hinrichsen 

Nordic klassen: Kaj Henning Nielsen, Joen Pedersen, Sebastian Jessen 

Resultater 

Ved de Nordiske mesterskaber i Finland fik Modelflyvning Danmark igen en Nordisk mester i Nordic klassen 

og det var denne gang Sebastian Jessen fra SMK. De øvrige nordic piloter fik også fine placeringer og det 

blev til en anden plads i hold. FAI piloterne klarede sig desværre slet ikke denne gang. 

Forventninger til 2012 

Peer fortæller, at man håber at der i 2012 vil være flere deltage i sportsklassen. Introweekend og artikler i 

Modelflyvenyt skal være medvirkende til at få nye piloter i gang. 

Nogen/noget fx en særlig præstation, som du vil fremhæve? 

I år er der EM i Frankrig og der forventes at blive stillet med et fuldt hold samt en junior deltager.  Sebastian 

Jessen, der blev Nordisk Mester i Nordic klassen er til i år udtaget som junior deltager ved EM.  

Peer sender en tak til MDK for deres økonomiske støtte samt sekretariatet for den service de yder. Derforuden 

bruger gruppen aktivt MDK´s tilbud om hjemmeside til styringsgruppen og dette fungerer meget godt. 

Andet samt spørgsmål til Peer Hinrichsen fra salen 

Der blev fra salen spurgt til IMAC om hvor de befinder sig i forhold til kunstflyvningsgruppen. Peer forklarer, at 

IMAC styres af Michael Lund (Hjørring) og de gør det godt. IMAC-gruppen har været gode til at markedsføre 

sine initiativer. 

 

 

Indlæg Erik Dahl Christensen, Svæveflyvningsgruppen 

Erik (Lindtorp MFK) starter indlægget med at præsenterer sit udvalg, der udover Erik består af Jan Hansen 

(F3B og F3J), Jørgen Larsen (F3F), Søren Nørskov (F3K), Steen Høj Rasmussen (2 meter). Peter Mikkelsen. 

Hvad er der sket i løbet af året? 

Interne møder/træningssamlinger 

F3F: Erik fortæller, at der nu er 3. sæson med faste træningsdage, og med succes. Der er kommet flere 

træningsdage til for hvert år der er gået. 2011 bød på i alt femten dage, hvoraf de syv blev gennemført med et 

gennemsnit på fem deltagere. Årsagen til de aflyste samlinger skyldes manglende vind. Sæsonen 2012 er 

allerede startet med første træningsdag.  



 

 

 

Konkurrencer DK 

I alle fire officielle konkurrenceklasser – F3B, F3F, F3J og F3K - har der været elleve konkurrencer med i alt 

49 deltagere. Et højt deltagerantal, der både viser attraktionen og forskelligheden i de forskellige 

svæveflyveklasser. 

Pokalkampen blev i år vundet af Søren Krog med 56 point ud af 60 mulige. Pokalkampen går ud på at samle 

point i de seks bedste nationale konkurrencer hver deltager er med i. Dvs. man kan samle point fra flere 

forskellige klasser, og fordi der sjældent afholdes flere end fire danske konkurrencer i én klasse, gælder det 

derfor om at vise alsidighed for at samle vindersummen. 

F3B: Erik fortæller, at der i Danmark i år var to konkurrencer, JM i Sønderborg og DM hos Aviator i Aalborg. 

Begge konkurrencer havde rimeligt deltagerantal, og specielt i Ålborg var der en del tilrejsende tilskuere og 

hjælpere som viste stor interesse for F3B modellerne og hvordan de tre flyveopgaver udføres.  

Danmarksmester 2011 blev John Rasmussen efter stabil flyvning med sin Spline F3B model. Erik sendte et 

tillykke til John. 

F3F: Der blev afholdt tre konkurrencer i 2011. Erik fremhævede Påskeskrænt (JM, afdeling af Euro-tour, DM), 

hvor der var 35 deltagere (heraf 25 udenlandske). 

JM-skrænt ( EURO-TOUR ). Der blev desværre kun afviklet to runder over hele weekenden og derfor talte 

stævnet ikke til EURO-TOUR.  Årsagen var næsten ingen vind. JM´et blev dog gennemført i november, dog 

kun med otte deltagere alle fra Danmark. 

DM-skrænt med tolv deltagere inklusiv en deltager fra Norge.  Årsagen til at der ikke kom flere udenlandske 

piloter, skyldes en udtagelseskonkurrence i Tyskland samme weekend. Påske-skrænt: Bedste dansker blev 

Knud Hebsgaard med 4. pladsen. 

JM-skrænt:  Jysk mester Søren Krogh, 2. Kaj Henning Nielsen, 3. Knud Hebsgaard. 

DM-skrænt:  Danmarksmeter  Knud Hebsgaard, 2. Kaj Henning Nielsen, 3. Søren Krogh. 

F3J bød også på to konkurrencer fortsætter Erik, nemlig FM i Otterup hos Odense modelflyveklub, hvor der 

var en god dyst og et rimeligt antal deltagere. SMSK afholdte i år DM på Skovlunde flyveplads, og der var hele 

sytten deltagere. Her blev Søren Krogh Dansk mester i F3J, Tillykke til Søren. 

F3K er en gruppe i fremgang fortæller Erik – også i Danmark. Den danske turnering blev igen lidt større i 

2011. Der blev afholdt fire danske konkurrencer med tilsammen tretten deltagere. Heraf var tre af deltagerne 

til deres første konkurrence i 2011. Vinder af den danske F3K turneringen blev Palle Rasmussen (igen).  

4th. Swinging Denmark (SWDK) - den danske afdeling i F3K Eurotouren – blev igen en stor succes med 21 

deltagere og mange fra udlandet. Vinderen blev Marc Werth fra Tyskland med næsten fuld score. Bedste 

dansker blev Palle Rasmussen med 93,89% af vinderens point.   



 

 

 

 
 

Konkurrencer udland 

I 2011 har det været klasserne F3F og F3K der har trukket danske deltager til udlandet for at flyve. For begge 

klasser har det både drejet sig om at træne mod hårde konkurrenter fra udlandet, men også om at skaffe 

udtagelsespoint til det følgende års mesterskaber.  

F3B: Der var desværre ingen deltagere fra DK til VM F3B 2011 i Kina. Forklaring fra Erik var, at det blev 

afholdt i Kina. I 2012 er de internationale F3B konkurrencer alle med i en World Cup. 

F3F: Der har også været dansk deltagelse i udenlandske konkurrencer (EURO-TOUR ). Bedste resultat i 

EURO-TOUR:  Samlet resultat Nr. 10: Søren Krogh, nr. 26: Jesper Christensen. Søren og Jesper nåede som 

de eneste danskere op 3 tællende konkurrencer. 

F3J: Danmark havde seks deltagere ved Nordisk mesterskab F3J hos Cirrus klubben syd for Oslo i 

september. Bedst placerede dansker blev Keld Jensen. 

F3K: Det første F3K VM blev afholdt i 2011. Det danske landshold bestående af Palle Rasmussen, Jens 

Hoffmann og Erik Dahl Christensen klarede sig rigtig godt og fik et meget flot resultat: Jens nr. 33 (7666 point) 

95,75%, Palle nr. 49 (7220 point) 90,25%, Erik nr. 66 (6755 point) 84,44%. 

Udover verdensmesterskabet, var der også dansk deltagelse ved tre udenlandske Eurotour konkurrencer i 

2011. Det var i Holland, Sverige og Tyskland med henholdsvis fire, to og fem danske deltagere.  

Forventninger til 2012 

Erik fortæller, at der er igen stor interesse for deltagelse i Euro-touren 2012 i både F3F og F3K. 

I F3F skal vi i 2012 have et hold til VM (Søren Krogh, Knud Hebsgaard, Kaj Henning Nielsen og Jesper 

Christensen som reserve), og i F3K skal vi have et hold til EM i Frankrig (Palle Rasmussen, Jens Hoffman og 

Søren Nørskov). 

Antallet af konkurrencer vil være på ca. samme antal i de forskellige klasser, sammenlignet med 2011. 

Hvad bidrager MDK med i forhold til dit Udvalg 

Erik fortæller, at svæveflyvningsgruppen er taknemmelige for den store støtte de får fra Modelflyvning 

Danmark, og at de har arbejdet hårdt på at levere resultater i både udenlandske og indenlandske 

konkurrencer og mesterskaber. Gruppen oplever, at når vi sender resultat og billeder ind til bladet, bliver det 

medtaget hurtigt og endda med store billeder. TAK til Modelflynyt redaktionen. 

Andet samt spørgsmål til Erik Dahl Christensen fra salen 



 

 

 

Erik fortæller, at en gruppe bestående af formanden for Eliteudvalget, Regnar Petersen, formand for 

svævestyringsgruppen, Erik Dahl Christensen, koordinator for F3K, Søren Nørskov, samt Ruben Sonne, kendt 

som redaktør, konkurrencepilot og alsidig modelflyver, har budt på at få lov til at afholde et 

Verdensmesterskab i klassen F3K i 2013. Dette blev også præsenteret i Modelflyvenyt 1/2012. Det endelige 

svar ventes i slutningen af april. Erik vurderede, at der var gode muligheder for at få konkurrencen til 

Danmark. Der bliver brug for mange hjælpere, som til gengæld kan tilbyde en unik uges modelflyveferie 

sammen med de bedste F3K-piloter fra hele verden, samlet om termikflyvning med modeller der slynges i 

luften. 

Erik fremvidste den fremsendte ansøgning, der er aledels veludført.  

Søren Vedstesen (Silkeborg El og Svæv) spørger om, hvor mange piloter forventes der at deltage og hvor 

mange tidstagere skal der bruges? Erik svarer, at der ventes 90 senior og 40 junior piloter. 20 tidstagere vil 

der blive brug for. Der bliver også behov for ca. 10 andre, der kan løse ad hoc opgaver.  

Formand Allan Feld spørger om, hvordan forholdene bliver for hjælpere? Erik og Regnar svarer, at ophold og 

forplejning bliver dækket.  

Regnar Petersen tilføjer, at et evt. overskud på arrangementet, vil blive kanaliseret tilbage til de 

styringsgrupper, herunder hobbyudvalget, hvorfra hjælperne kommer i form af indkøb af udstyr som grupperne 

kan ønske sig. MDK har stillet en underskudgaranti på op til 50.000 kr. 

 

 

 

Indlæg Ulrik Lützen, Skalagruppen 

Ulrik starter sit indlæg med at berette om årets aktiviteter, 2011 var et aktivt år i Skalagruppen. 

Skalagruppen deltog i pilottræf i Risskov den 27. februar og her var god deltagelse. 

Skalacup i Kolding 14. maj var præget af dårligt vejr. Stævne hos Fyns Skala Modelflyveklub den 11. juni. 

Godt besøgt stævne, godt gennemført. Alle flyvninger blev gennemført. Skalatræf i Viborg den 28. maj blev 

godt besøgt trods drilske vindforhold. Træffet er for mange ved at blive en tilbagevendende tradition at 

besøge, fortæller Ulrik. Sønderborg 21. maj blev et godt arrangement, med gode faciliteter og bane. 

DM blev afholdt i Kolding den 27. og 28. august. Godt stævne, dog drillede vejret lidt.  
 
Aktiviteter i 2012 
 
Skalagruppen forventer igen i 2012 at gennemføre en lang række. Stævnekalender vil være opdateret 
fortæller Ulrik.  
 

Andet samt spørgsmål til Ulrik Lützen fra salen 

Ulrik fortæller, at Skalagruppen har været indbudt til klubaftener i NFK og KFK med det formål at få flere aktive 

skalapiloter i DK. Der deltages i en træningsdag hos NFK 

Peter Vestergaard (Midtjysk Modelflyveklub) sender ros til Skalagruppen for inden et stævne at fremsende 

forventningskatalog, hvor arbejdsopgaver mv. er beskrevet. Det bør udbredes til andre grupper. 



 

 

 

Regnar Petersen tilføjer, at det er positivt, at DM er lavet om til en cup, da det så kræver at man er aktiv i flere 

konkurrencer for at vinde mesterskabet. 

Indlæg Niels Lyhne-Hansen, Linestyringsgruppen 

Niels Lyhne-Hansen repræsenterede linestyringsgruppen holdt et godt og detaljeret indlæg understøttet af en 

flot powerpoint præsentation. 

Niels fortæller, at året 2011 var en godt og aktivt år for linestyringspiloterne. Aktivitetsplanen taler sit tydelige 

sprog: 

30.4-1.5  Bitterfeld WC  F2D 

28.-29. maj  Karlskoga WC, Dreil.1 F2A  F2D 

1. - 2. juni  Ålborg WC, Dreiländer 2 F2A F2D 

4. - 5- juni Sebnitz  WC,Dreil. 3 F2A F2D 

11.-12. juni Limfjordsstævne Mange 

24.-31. juli  Polen, EM    F2B , F2D 

13.-14.aug Pepinster,   F2A 

20.-21 aug Danmarksmesterskaber Mange 

18. sep. Dieselcombat DM DC 

 

Niels fremhævede resultaterne fra DM 2011, der fordelte sig således: 

F2A   Niels Lyhne Hansen, Trekanten 283,9 km/t 

F2A -1     Jørgen T. Olsen, Comet 140,6 km/t (100,0 % ) 

F2B Dan Hune, Herning 2.128 pts   

G/Y Henning Forbech/  Bjarne Schou, Herning 9:58,5  

F2D Bjarne Schou, Herning  ALK 

 

Niels fortalte om Dreiländer Pokalen 2011. En konkurrence der afholdes inden for kort tid i 3 lande. Årets 

vinder blev Niels Lyhne-Hansen, der modtog klapsalver fra salen. Der deltog 24 piloter fra 9 lande. 

Em 2011 blev afholdt i Polen, med deltagelse af flere danske piloter. Niels fremhævede Monica Frandsen der 

deltog i F2D i juniorklassen og fik en fin 7. plads. De øvrige danske deltagere fik rimelige placeringer. 

 

Niels takkede MDK og Sekretariatet for samarbejdet og lovede gode placeringer igen i 2011. 

 

 

 



 

 

 

Indlæg Nikolai Karlsson, Helikopterstyringsgruppen 

Nikolaj Karlsson (Greve RC) fortæller om årets gang i gruppen. Kim Jensen er trådt ud af gruppen og Nikolaj 

Karlsson er trådt ind som formand.  

Nikolaj fortæller, at der til stadighed er udfordringer i forbindelse med bedømmelse af flyvninger. 

Styringsgruppen har derfor besluttet at deltage i seminar i Sverige for at højne standarden.  

Der afholdes igen træningsweekender, hvor nye og gamle piloter kan mødes og udveksle erfaringer.  

Nikolaj ville arbejde på, at der fra styringsgruppen ville komme flere artikler til Modelflyvenyt.  

Traineeklassen for nybegyndere blev forsøgt i 2011m desværre slog denne klasse fejl og man går tilbage til 

tidligere model med Helibatic, hvor manøvre vælges i et katalog.  

 

Indlæg Thomas Røjgaard, Fritflyvning 

Thomas Røjgaard fortæller om et godt år for fritflyverne, hvor der har været god aktivitet i de enkelte klasser.  

Året blev igen startet med et seminar, hvor emner som vridninger, trimning, bunt og højdemåler blev 

diskuteret. Årets store emne blev dog traditionelt, flap eller LDA profil. Thomas fortæller, at fritflyvere går 

meget op i de små detaljer og følger meget med i udviklingen især profilvalg har i året været på dagsordenen.  

Første konkurrence var som sædvanligt Indoor DM arrangeret af Vejle Fritflyvnings Klub. 20 personer, meget 

internationalt fordelt og fra alle grene af modelflyvning, stillede op i 13 klasser. Stævnet er ved at blive en 

tradition.  

Peter Buchwald deltog som eneste dansker ved VM i Argentina.  

Thomas fortæller, at femten fritflyvere har deltaget i Worldcup-konkurrencer, der har været danskere til mindst 

elleve konkurrencer. Yderligere har der været deltagelse i flere traditionsrige fritflyvnings konkurrencer. 

Danmark arrangerede i år to Worldcup-konkurrencer. Nordic Cup: 55 deltagere(Rinkaby-Sverige) og Bisonette 

Cup of Denmark: 55 deltagere(Lost Hills – Californien). 

I Danmark blev der til gengæld trimmet mere end der blev fløjet konkurrence. Kun fra DM på Kongenshus 

hede er der kommet resultater, beretter Thomas. 

Vinterpausen er blevet brugt til møder hver 14. dag med henblik på at få danskere i Fly-off i 2012. Til EM i 

Italien i august er der udtaget tre i F1A og 2 i F1C. 

2012 byder også på 25 års jubilæum for Worldcup-konkurrencen Scandinavia Open. Den hedder nu Danish 

Cup og afvikles 6. juli på Rinkaby-feltet af Fritflyvning Danmark.   

 



 

 

 

 

INITIATIVPOKALEN. 

 

Allan Feld kunne med begejstring fortælle, at Sæby Modelflyveklub er årets modtager af Initiativpokalen for 

deres initiativ på ungdomsfronten med den lokale ungdomsskole.  

 

Allan Feld fortalte et lille eventyr om tilblivelsen af Arild Larsens bog om det markante 40 års jubilæum for den 

organiserede modelflyvning i Danmark. Arild fik stor ros og mange klapsalver for sit fine arbejde med bogen. 

 

Hobbyudvalget. Det var udvalgsformand Michael Munk, der stod for orienteringen.  

 

Der har været en enkelt udskiftning i udvalget, idet Per Nielsen er udtrådt af Hobbyudvalget og blevet erstattet 

af Martin Hjermitslev. 

 

Der har været afholdt det nu årlige stormodelkontrollantseminar og der arbejdes fortsat med etablering af en 

giant scale klasse for stormodeller over 25 kg.  

 

Hobbyudvalget har i 2011 givet støtte til en lang række forskellige stævner. 

 

Jysk Modelflyvemøde 

Grindsted Sommerlejr (Telt) 

Jettræk, Falken MFK (Telt) 

Indendørs træf, Falken MFK ( 

JetCamp 2011 ( 

Stormodeltræf, Brande MFK (telt og toiletvogn) 

 

Søren Vedstesen, Silkeborg El og Svæv spurgte om det var muligt, at søge støtte til transport af MDK’s nye 

pavillion. Michael Munk henviste til hjemmesiden.  

 

Samtidig opfordrede Michael Munk klubberne til at indsende flere ansøgninger om stævnestøtte til 

Hobbyudvalget, idet der i 2011 kunne have været uddelt flere midler såfremt der var kommet flere 

ansøgninger. 

 

Flyvepladsudvalget. Her stod udvalgsformand Henrik Kildegaard for orienteringen.  

 

Flyvepladsudvalgets opgaver er: 

 

 at godkende nye flyvepladser 

 op- og nedgradering af godkendelser af flyvepladser 

 hjælper klubberne med ansøgninger 

 hjælper klubberne med kontakt til offentlige myndigheder 

 yde støtte i forbindelse med støj problemer 

 fokuseret på de problemer, der er med vindmøller 

 i løbende dialog med Trafikstyrelsen (SLV) 

 meget opmærksomme på BL 9-4. 

 

I 2011 har udvalget arbejdet med: 

 

 7 pladser blev godkendt 

 9 pladser venter på godkendelse, 



 

 

 

 2 kommunale klagesager for modelflyveklubber. 1 sag er afgjort til klubbens fordel – 1 er afgjort 

mod klubben.  

 16 henvendelse fra kommunale myndigheder  

 1 vindmøllesag. Sagen er afsluttet men resultatet er fortsat uafklaret.  

 1 plads er blevet lukket på grund af anlæggelse af ny vej.  

 4 interne sager i Modelflyvning Danmark, hvoraf de tre er afgjort. 1 er fortsat uafklaret. 

 

De største sager i 2011. 

 

 Støjproblematikken 

 Godkendelser 

 Vindmøller 

 

Op mod 2/3 af udvalgets tid og arbejde går på myndighedshenvendelser. 

 

Gennemgang af støjsagen fra Filskov Modelflyveklub – særskilt præsentation indsættes. 

 

Fremtiden for flyvepladsudvalget. 

 

 Flyvehøjde er i dag 338 fod svarende til 100 meter. Vi arbejder fortsat på en forhøjet flyvehøjde 

men vi kan maksimalt komme op til 499,99 fod svarende til 152 meter. Hvis vi kommer højere op 

kræver det pilotlicens, idet full size fly kan komme ned til 500 fod.  

 At være synlige for myndighederne. 

 Klubbernes naturlige rådgiver 

 Natura2000 

 

Modelflyvenyt: Marianne Pedersen fremlagde en status for Modelflyvenyt.  

 

I løbet af 2011 er der fratrådt to grenredaktører og i stedet for er tiltrådt Michael Gibson og Jesper Voss.  

 

Bestyrelsen har bevilget et nyt kamera til en af de nye grenredaktører.  

 

MDK Webben indeholder nu under menupunktet Modelflyvenyt en søgefunktion til søgning i gamle artikler.  

 

Annoncesalget er faldet markant. I 2011 var der i gennemsnit 13 siders annoncer i hvert nummer af 

Modelflyvenyt og i de to første numre af 2012 er der kun 9 siders annoncer pr. nummer. Marianne bragte en 

opfordring til alle til at gøre opmærksom på overfor annoncørerne at du rent faktisk læser deres annonce i 

Modelflyvenyt.  

 

Der er nu kommet QR-koder i Modelflyvenyt.  

 

En stor tak til alle bidragsyderne til Modelflyvenyt.  

 

Keld Hansen, Falken MFK oplyste, at billederne i Modelflyvenyt ikke altid var i god trykkvalitet. Marianne 

Pedersen svarede, at der arbejdes på at få løst denne udfordring. 

 

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 

 

Regnskabet for 2011 har været tilgængeligt via hjemmesiden siden den 3. marts 2012 i overensstemmelse 

med vedtægterne. 



 

 

 

 

Chris Jespersen gennemgik regnskabet og redegjorde for de afgivelser der har været i forhold til budgettet.  

 

Der var stor ros til bestyrelsen og sekretariatet for at gennemføre mange aktiviteter for få penge. 

 

Ejnar Hjort præsenterede som kritisk revisor sin beretning. Han har gennemgået alle bilagene og der har 

været færre bilag end sidste gang. Der har været en effektiv sagsbehandling i årets løb. Indtægtssiden er 

stabil på det nuværende niveau og udgiftssiden er også stabil set i forhold til tidligere. Eliteudvalgets udgifter 

er afhængigt af antallet af konkurrencer som piloterne skal deltage. Hobbyudvalgets ”underforbrug” skyldes, at 

udvalget ikke har modtaget tilstrækkeligt mange ansøgninger om stævnestøtte. 

 

Der har generelt været fokus på at effektivisere og stramme op på procedurerne.  

 

Konklusionen er, at man været dygtige til at forvalte Modelflyvning Danmarks midler. 

 

Steen Rasmussen, Østfyns Modelflyveklub stillede spørgsmål til udgifterne til Modelflyvenyt. Mente at der var 

behov for at tage forhandlinger med trykkeriet om at forhøje trykkvaliteten.  

 

Flemming Christensen, Silkeborg El og Svæv fremsatte forslag om starte en proces, hvor vi langsomt går over 

mod at medlemmer kan få Modelflyvenyt elektronisk.  

 

Arild Larsen, Modelflyverne Aarhus spurgte til hvilke pengeinstitutter, vi anvender og det er p.t. Jyske Bank, 

Spar Nord Bank og Danske Bank, hvor der alle steder ikke p.t. og ikke varigt er et indestående over grænsen 

for indskydergarantien. 

 

Anders Rasmussen, Haderslev RC, spurgte til hvordan cashflowet bliver håndteret. Chris Jespersen oplyste, 

at vi har et meget stort indgående cashflow omkring kontingentopkrævningen i november men at sekretariatet 

er meget opmærksomt på dette. 

 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

 

5. Behandling af anmeldte forslag 

 

Bestyrelsen fremsatte forslag til ændring af vedtægternes § 9:  

Overstreget tekst udgår. 

Understreget tekst sættes ind 

§9 Repræsentantskabsmøde 

Repræsentantskabsmødet er MDK's højeste myndighed i alle anliggender. 

Repræsentantskabsmødet kan enten være ordinært eller ekstraordinært. 

Enhver klub eller interessegruppe har ret til at sende een repræsentant for hver stemme den repræsenterer. 

Der kan stemmes via skriftlig fuldmagt. Hver fremmødt repræsentant kan højst råde over 2 fuldmagter. 

En klub eller interessegruppe under MDK har ret til at sende een repræsentant for hver stemme den 

repræsenterer. Hvis en klub har flere stemmer end antallet af fremmødte repræsentanter for klubben, fordeles 

klubbens stemmer mellem klubbens fremmødte repræsentanter. Dog kan én repræsentant højest tildeles 3 

stemmer inkl. sin egen. Evt. stemmer, som derfor ikke kan fordeles, bortfalder.  

 

Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte stemmer. 



 

 

 

Afgørelser på repræsentantskabsmødet træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmetallene lige har 

MDK's formand, eller i hans fravær MDK's næstformand, den afgørende stemme.  

Såfremt blot én stemmeberettiget kræver det, skal afstemningen foregå skriftligt.  

Over repræsentantskabsmødet udfærdiges et referat som offentliggøres på MDK's hjemmeside senest 1 

måned efter repræsentantskabsmødets afholdelse. 

 

Stemmeafgivelse ved fuldmagt 

En klub eller interessegruppe kan lade sig repræsentere ved fuldmagt. En repræsentant kan højest tildeles tre 

befuldmægtigede stemmer (to, hvis han også bærer en stemme fra sin egen klub). Fuldmagterne skal 

indsendes af fuldmagtsgiveren og være MDK’s sekretariat i hænde senest 5 dage før 

repræsentantskabsmødets start. Fuldmagten skal gives på en blanket som er udformet af MDK til formålet, og 

skal være underskrevet af fuldmagtsgiveren. Sammen med referatet vil det blive offentliggjort hvilke klubber 

og interessegrupper der har afgivet fuldmagt. Fuldmagt kan ikke gives til personer i MDK’s bestyrelse. 

 

Bestyrelsen fremsatte på repræsentantskabsmødet en ændring af det fremsatte forslag, således at tidsfristen 

for anmeldelse af fuldmagter er ved repræsentantskabsmødets start. 

Denne ændring blev vedtaget af repræsentantskabsmødet og derfor lyder det endelige forslag til ændring af 

vedtægternes paragraf 9 således: 

Overstreget tekst udgår. 

Understreget tekst sættes ind 

§9 Repræsentantskabsmøde 

Repræsentantskabsmødet er MDK's højeste myndighed i alle anliggender. 

Repræsentantskabsmødet kan enten være ordinært eller ekstraordinært. 

Enhver klub eller interessegruppe har ret til at sende een repræsentant for hver stemme den repræsenterer. 

Der kan stemmes via skriftlig fuldmagt. Hver fremmødt repræsentant kan højst råde over 2 fuldmagter. 

En klub eller interessegruppe under MDK har ret til at sende een repræsentant for hver stemme den 

repræsenterer. Hvis en klub har flere stemmer end antallet af fremmødte repræsentanter for klubben, fordeles 

klubbens stemmer mellem klubbens fremmødte repræsentanter. Dog kan én repræsentant højest tildeles 3 

stemmer inkl. sin egen. Evt. stemmer, som derfor ikke kan fordeles, bortfalder.  

 

Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte stemmer. 

Afgørelser på repræsentantskabsmødet træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmetallene lige har 

MDK's formand, eller i hans fravær MDK's næstformand, den afgørende stemme.  

Såfremt blot én stemmeberettiget kræver det, skal afstemningen foregå skriftligt.  

Over repræsentantskabsmødet udfærdiges et referat som offentliggøres på MDK's hjemmeside senest 1 

måned efter repræsentantskabsmødets afholdelse. 

 

Stemmeafgivelse ved fuldmagt 

En klub eller interessegruppe kan lade sig repræsentere ved fuldmagt. En repræsentant kan højest tildeles tre 

befuldmægtigede stemmer (to, hvis han også bærer en stemme fra sin egen klub). Fuldmagterne skal 

indsendes af fuldmagtsgiveren og være MDK’s sekretariat i hænde før repræsentantskabsmødets start. 

Fuldmagten skal gives på en blanket som er udformet af MDK til formålet, og skal være underskrevet af 

fuldmagtsgiveren. Sammen med referatet vil det blive offentliggjort hvilke klubber og interessegrupper der har 

afgivet fuldmagt. Fuldmagt kan ikke gives til personer i MDK’s bestyrelse. 



 

 

 

 

Herefter var der en livlig og engageret debat omkring det fremsatte forslag. 

 

Flemming Christensen, Silkeborg El og Svæv ønskede at gå i den anden retning. På dagens 

repræsentantskabsmøde var der 57 stemmer, der personligt var til stede og 44 stemmer var repræsenteret 

ved fuldmagt. Han var bange for at der var tale om en glidebane, der kunne give enkelte personer endnu flere 

fuldmagter og derfor opfordrede Silkeborg El og Svæv til at stemme imod det fremsatte forslag. 

Flemming Christensen, Silkeborg El og Svæv understregede sin modstand mod forslaget ved at gøre 
opmærksom på, at dette kunne betyde at 20 deltagere kunne repræsentere 60 stemmer fra et utal af 
forskellige klubber og udtrykte sin store bekymring for, at nogle klubber aktivt ville forsøge at kapre ”andre 
klubbers stemmer” for derved at kunne bestemme over beslutningsprocessen. 

Finn Lerager, NFK gjorde opmærksom på, at den nuværende regel har været gældende siden 1980’erne.  

Regnar Petersen, Brande Modelflyveklub gav Flemming Christensen ret i den fremsatte bekymring, men 
støttede forslaget men at han ikke kan se at det vil give problemer. Formålet med ændringen er skabe endnu 
mere demokrati på repræsentantskabsmøde. 

Peter Vestergaard, Midtjysk MFK støttede forslaget ud fra op tanken om, at modelflyveklubberne kan støtte og 
hjælpe hinanden. 

Arild Larsen, Modelflyverne Århus stillede spørgsmålstegn ved om det var lovligt, at ændre i det fremsatte 
forslag til vedtægtsændringer. Det blev besluttet, at der var tale om en lovlig ændring af det fremsatte forslag. 

Herefter afsluttede dirigenten debatten og spurgte om der var medlemmer, der ønskede skriftlig afsteming.  

Flemming Christensen, Silkeborg El og Svæv ønskede skriftlig afstemning om dette forslag.  

Herefter blev der udleveret og indsamlet 101 stemmesedler. 

Der var 85 stemmer for vedtægtsændringer, 15 stemmer var imod og 1 stemme var ugyldig.  

Hermed blev den fremsatte vedtægtsændring vedtaget. 

Bestyrelsen fremsatte forslag til ændring af vedtægternes § 12: 

Understreget tekst sættes ind 

§ 12 Bestyrelsen  

Bestyrelsen forvalter MDK i henhold til repræsentantskabsmødets beslutninger, herunder ansættelse af de 

nødvendige ressourcer til den daglige drift. 

Bestyrelsen pålægges at føre og vedligeholde en fyldestgørende dokumentation af regler og forordninger, 

som findes eller bliver vedtaget. Dokumentationen skal være tilgængelig for MDK's medlemmer via 

hjemmesiden. 

Det er bestyrelsens pligt at opretholde et højt informationsniveau overfor medlemmerne. 

Det er pålagt bestyrelsen at udgive et medlemsblad, som tilsendes samtlige medlemmer. 

Bestyrelsen kan ifm indkaldelse til repræsentantskabsmøde give motiveret indstilling om udvidelse af 

bestyrelsen for en nærmere tidsmæssigt afgrænset periode. 



 

 

 

Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på repræsentantskabsmødet. 

Formanden og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på 

valg hvert år. Bestyrelsessuppleanten vælges for et år ad gangen. 

Formanden vælges direkte af repræsentantskabet.  

Bestyrelsen vælger af sin midte: 

- en næstformand, 

- et medlem som formand for Eliteudvalget, 

- et medlem som formand for Hobbyudvalget, 

- et medlem som formand for Flyvepladsudvalget samt  

- et medlem som kommunikationsansvarlig med ansvar for medlemsbladet. 

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det findes nødvendigt, og der indkaldes hertil på formandens foranledning, 

eller når 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter motiveret ønske herom. Over møderne udfærdiges et 

beslutningsreferat. Referatet offentliggøres på MDK's hjemmeside.  

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der til et indkaldt møde er mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og 

formanden til stede. Tilsvarende er beslutninger truffet via bestyrelsens net-forum gyldige, når formanden og 

mindst tre bestyrelsesmedlemmer har tilkendegivet deres støtte til beslutningen. 

Ved formandens forfald træder nedenstående tegningsreglerne i kraft. 

 

Tegningsregler. 

I almindelige forhold tegnes Modelflyvning Danmark af formand og næstformand i forening. Ved formand eller 

næstformands forfald, indtræder 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved forfald af både formand og næstformand 

tegnes foreningen af den tilbageværende bestyrelse i forening. 

 

Ved etablering og løbende tilpasning af kontoforhold i et Dansk Pengeinstitut tegnes foreningen som følger: 

1. Som beskrevet i ovenstående tegningsregler 

2. Formand eller næstformand, sammen med Modelflyvning Danmarks kasserer 

 

Foreningen kan kun optage lån under forudsætning af repræsentantskabets godkendelse. 

Herefter var der debat om den fremsatte vedtægtsændring.  

 

Anders Rasmussen, Haderslev MFK var bekymret for beslutningsprocessen idet han var bekymret for om 

udvalgte bestyrelsesmedlemmer ikke var orienteret om der skulle træffes en beslutning online. 

 

Erik Dahl Christensen, Lindtorp var glad for at bestyrelsen havde mulighed for at træffe beslutninger online 

selvom han var af den opfattelse, at de fleste emner kunne vente til næste bestyrelsesmøde. Allan Feld 

replicerede, at der ikke afholdes møde i sommerperioden, hvor der kunne være behov for beslutninger, der 

ikke kan vente til efteråret.  

 

Hans Jørgen Kristensen, Haderslev stillede spørgsmål om, hvorvidt formanden kan nedlægge veto ved 

beslutninger på forum. 

 

Jens Tang, EFK87 vurderede, at der er tale om en sund fornyelse 



 

 

 

 

Afstemning via håndsoprækning. Forslaget vedtaget med overbevisende flertal. 

 

6. Valg af formand. 

 

Allan Feld (genopstiller). 

 

Allan Feld genvalgt med applaus. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

 

På valg var: 

 

I. Michael Munk (genopstiller ikke) 

II. Anders Hansen (genopstiller) 

III. Regnar Petersen (genopstiller) 

IV. Arne Bruun (udtræder midt i perioden) 

V. Steen Høj Rasmussen (genopstiller) 

 

På repræsentantskabsmødet meldte følgende nye kandidater sig: 

 

VI. Peter Rasmussen 

VII. Søren Vedstesen 

 

De fire kandidater, der opnår flest stemmer modtager valg til bestyrelsen for en periode på 2 år.  

Den kandidat, der modtager færrest stemmer bliver valgt som suppleant for 1 år ad gangen. 

Da Arne Bruuns plads pga. hans udtræden kun er på valg for ét år tilfalder pladsen det bestyrelsesmedlem 

med færrest stemmer. 

 

Herefter var der en præsentation af de opstillede kandidater.  

 

Der kunne afgives én stemme pr. plads der skulle besættes på samme stemmetalon. 

Med fuldmagter nok kunne en delegeret maks aflevere 3 stemmetaloner. 

På samme talon kan der kun stemmes på samme kandidat én gang. 

 

Udleveret 101 stemmersedler udleveret og 99 afleveret. Heraf var der 92 gyldige stemmesedler og 7 

stemmesedler var ugyldige. 

 

For de indvalgte fordelte stemmerne sig således: 

 

 92 Regnar Petersen 

 88 Anders Hansen 

 77 Peter Rasmussen 

 62 Steen Høj Rasmussen 

 49 Søren Vedstesen  

  

Resultatet af afstemningen blev at Regnar Petersen, Anders Hansen, Steen Høj Rasmussen og Peter 

Rasmussen blev valgt ind i bestyrelsen. Søren Vedstesen blev valgt som suppleant til bestyrelsen. 

Steen Høj er pga. Arne Bruuns udtræden midt i perioden kun valgt for den resterende periode på 1 år. 

 



 

 

 

Den nye samlede bestyrelse består herefter af Allan Feld, Søren Vestermarken,Henrik Kildegaard, Regnar 

Petersen, Anders Hansen, Steen Høj Rasmussen og Peter Rasmussen. 

 

8. Valg af revisorer og suppleant 

Ejnar Hjort modtog genvalg som kritisk revisor. Genvalgt med applaus. 

Ole Hilmer Petersen modtog genvalg som suppleant for kritisk revisor. Genvalgt med applaus. 

9. Budget og kontingent for det kommende år 

 

Allan Feld gennemgik budgettet for 2012 som fremviste en fremgang i indtægterne, primært på grund af den 

kontingentforhøjelse der blev vedtaget i 2011 gældende fra og med 2012. 

 

På udgiftssiden er dem væsentligste ændring en stigning i udgifterne til Modelflyvenyt, primært på grund af 

stigende portoomkostninger og reduceret annoncesalg.  

 

For at spare omkostninger er ambitionsniveauet for hjemmesiden sat lidt ned i 2012. 

 

Forsikringspræmien er stiger med den almindelige pristalsregulering. 

På grund af en større skadesudbetaling i 2011 modtager vi ingen bonus fra forsikringsselskabet i 2012. 

 

Joen Petersen, Odense Modelflyveklub spurgte om en stigning i de ekstraordinære udgifter for 2012 skyldes 

tryk af jubilæumsbogen. Det er ikke tilfældet.  

 

Budgettet for 2012 blev godkendt.  

 

Der blev ikke stillet forslag om ændring af medlemskontingentet. 

 

10. Eventuelt 

 

Peter Rasmussen, Østfyns Modelflyveklub opfordrede alle i klubberne til at være mere åbne overfor 

offentligheden og ikke mindst overfor nye medlemmer, så de føler sig hjemme i klubben. Tag gerne 

Modelflyvenyt med på arbejde og vis det til andre, var Peters opfordring.  

 

Keld Hansen, Falken MFK opfordrede til at der kom mere relevant indhold i punktet havarirapporten på Forum. 

 

Peter Vestergaard, Midtjysk MFK – stor ros til flyvepladsudvalget for hurtig ekspedition af sagen omkring 

Herning Flyveplads. Samtidig stor ros til sekretariatet for hurtig og effektiv sagsbehandling. 

 

Flemming Christensen, Silkeborg El og Svæv opfordrede til at det fysisk underskrevne regnskab blev fremlagt 

på repræsentantskabsmødet.  

 

Finn Lerager, NFK foreslog, at det underskrevne regnskab blev fremvist enten som foto i en præsentation eller 

i trykt udgave. 

 

Forst, der på eget udmærkede initiativ er tovholder på ”tips og tricks”-delen på Forum, vil meget gerne 

modtage forklaringer på nogle af de meget tekniske begreber, der drøftes på Forum. 

 

Marttin Nielsen, Sekretariatet opfordrede deltagerne til at tage tidligere numre af Modelflyvenyt med hjem og 

bruge dem til markedsføring.  



 

 

 

 

Herefter var repræsentantskabsmødet slut. 

 

Dirigenten takker for god ro og orden.  

 

Formand Allan Feld takkede dirigenten for veludført arbejde og ønskede herefter alle en god sæson. 

 

 


