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  Fjelsted den 17. marts 2013  

 
 

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark 2013  

 

Dato: Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00 

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

Mødetype: Repræsentantskabsmøde i Modelflyvning Danmark 

Deltagere: 28 klubber repræsenteret med 86 stemmer ud af de 223 mulige stemmer. 

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

Hansen, Peter Rasmussen, Steen Høj og Søren Vedstesen. 

Fra sekretariatet deltog Chris Jespersen og Marttin Stuart Nielsen. 

Der var i alt 64 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 blev valgt til mødesekretærer. 

 

Til stemmetællere blev valgt Marianne Pedersen (Modelflyvenyt), Per Holm (Aarhus Modelflyve Club) og Per 

Forst (Haderslev Modelflyveklub). 

 

2. Aflæggelse af årsberetning v/formand Allan Feld. 

 

Formand Allan Feld bød de fremmødte velkommen til årets møde. 

 

I/S Modelflyvenyt:  

Allan Feld Gennemgik regnskabet for Modelflyvenyt og konstaterede, at det var gået som 

forventet. Indtægterne stammer primært fra salg til Modelflyvning Danmark.  

Budget 2013 er stort set som 2012, dog er administrations omkostninger reduceret pga. 

mindre annoncesalg.  

 

Jørgen Mouritzen (NFK) blev præsenteret som politisk redaktør.  

 

Modelflyvenyt er lagt på hjemmesiden. Allan takkede for godt arbejde af Sven Dahl og Michael 

Gibson. 
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Medlemsudvikling: 

Gennemgang af medlemsstatus og Allan Feld konstaterede en pæn stabilitet og opfordring 

klubberne til at tage godt imod nye medlemmer. 

 

 
Det arbejder vi stadig med: 

 

 Ny stormodelklasse med en vægt på mere end 25 kg. 

o Et formelt regelsæt for Gigant Scale modeller er ved at være færdig, hvilket blev bekræftet af 

Claus Tønnesen, der er tovholder på arbejdet med den nye stormodelklasse. 

 Forøgelse af flyvehøjden. Dette arbejde pågår stadig.  

 Udvidelse / formalisering af det nordiske samarbejde 

o Der har været afholdt Nordisk møde i Danmark og vi har sagt ja til oprette en fælles nordisk 

hjemmeside, der skal administreres af Modelflyvning Danmark. Steen Høj er ansvarlig i 

bestyrelsen for det nordiske samarbejde. 

 

Det sætter vi fokus på: 

 

STØJ 

Støj er en stigende udfordring. Bestyrelsen tager emnet aldeles seriøst og vil arbejde for en model overfor 

myndighederne. Det hele med det sigte, at give myndighederne mulighed for at træffe kompetente afgørelse 

og for i modsat fald at kunne hjælpe nødstedte klubber. Med bedre kendskab hos myndighederne til 

modelflyvning og støjbelastning, vil det forhåbentlig blive mindre vanskeligt at gå godkendt nye 

modelflyvepladser. 

 

Samarbejde med DGI:  

Samarbejdet med DGI har indtil nu ikke haft så stor opbakning blandt klubberne som forventet. 11 klubber 

har meldt sig under fanerne. Det er godt for det 11 klubber, men i forhold til myndighederne bliver vi kun 
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stærkere hvis de fleste klubber er med. Allan Feld opfordrede alle klubber til at melde sig ind i DGI af blandt 

andet forsikringshensyn samt muligheden for at få et tæt samarbejde med andre lokale organisationer. 

 

Derigennem har klubben mulighed for at promovere klubben og derigennem skabe større forståelse for 

modelflyvesporten i lokalsamfundet, da mere end hver fjerde dansker er medlem af en klub under DGI. 

 

Bestyrelsen blev opfordret til igen at beskrive fordele med et DGI medlemskab og hvordan klubben melder 

sig ind, gerne via en ny artikel i Modelflyvenyt. Allan Feld pointerede, at der findes meget information om 

dette på www.modelflyvning.dk. 

 

FRILUFTSRÅDET 

Flest mulige klubber skal meldes ind i Friluftsrådet Da Modelflyvning Danmark som hovedorganisation er 

medlem af Friluftsrådet er det gratis for klubberne at være medlem af Friluftsrådet. Søren Pedersen, KDA 

opfordrede alle klubber til at stille op til de lokale bestyrelser og dermed få taleret og få udvidet netværket. 

 

KDA 

KDA har af økonomiske årsager lukket magasinet Flyv ned. KDA har haft økonomiske udfordringer, men er 

ved at komme på rette spor igen. Det har været nødvendigt med en rekonstruktion. Fx er MDKs kontingent 

fremadrettet blevet forudbetalt. Endvidere laves der en engangsbetaling til KDA fra alle medlemmerne. Allan 

Feld gennemgik betalingshistorik overfor KDA. Allan Feld henviser til Søren Pedersen, KDAs indlæg lidt 

senere på repræsentantskabsmødet. 

 

EASA – European Aviation Safety Agency:  

Allan Feld fortalte om en høring udsendt af EASA, som kunne betyde store begrænsninger for 

modelflyvning. Høringen drejer sig om et nyt regelsæt der skal sikre den civile lufttrafik mod professionel 

anvendelse af UAS (selvstyrende ubemandede fartøjer). Definitionen af modelfly i den udsendte høring ville 

medføre store begrænsninger på vores modelflyvning. KDA gjorde os opmærksomme på høringen, og vi 

kontaktede DMFV (vores tyske pendant) og vores nordiske søsterorganisationer for at blæse alarm og for at 

koordinere et høringssvar. De blev til at vi sendte hver vores svar til EASA. Der er kommet en foreløbig 

meget positiv respons på både det danske og det tyske svar, og der arbejdes fra EASAs side på at tilpasse 

reglerne så modelflyvning, som vi kender det, ikke bliver berørt. FPV kan dog fortsat komme i farezonen.  

 

UAV – UAF – FPV – Multirotorer 

Fordi medierne elsker drama og ser ’dræberdroner’ hvor vi andre ser multirotorer, opfordrede Allan Feld 

medlemmerne til at undgå disse dramatiske navne på Forum og andre steder hvor medier og folk læser 

med. Selv om de modeltyper vi bruger, også kan bruges som droner, så er det ikke droner vi flyver med, 

pointerede Allan Feld.  

 

Der kommer ikke p.t. regler for godkendelse af stormodel multirotor.  Det giver ikke mening, at lave en 

kostbar stormodel af denne type, når man alligevel kun må flyve på en stormodelgodkendt plads. 

 

Klaus Kristiansen (Skanderborg MFK) oplyste, at modelflyverne er helt klar over reglerne og kunne oplyse, 

at hans kolleger havde udviklet fuldt operationelle UAV’er, der kunne flyve rundt i små lokaler. Klaus kom 

med en kraftig opfordring til bestyrelsen om at Modelflyvning Danmark påtager sig et større 

informationsansvar overfor offentligheden i forhold til disse problemer. 

 

Forum åbne for forhandlere: 

Der bliver oprettet et særskilt område på Forum for forhandlerne, hvor der ikke kan debatteres men hvor 

forhandlerne kan offentliggøre nyheder og tilbud.  
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 Forum bliver kun åbnet for annoncører i Modelflyvenyt. 

 De må oprette en side til annoncer og tilbud 

 Kun forhandlere kan skrive på sin egen side 

 Forhandlerne må ikke genere hinanden indbyrdes 

 Der bliver udsendt invitationer i april. 

 

Peter Rasmussen tilføjer, at fx Rotordiscen gerne ville kunne annoncere nyheder, når de er nye og ikke 

nødvendigvis afvente udgivelse af Modelflyvenyt. Marianne Pedersen tilføjer at det er godt, og vil håbe at det 

giver flere annoncører.  

 

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

 

3 Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene 

 

Eliteudvalget v./Formand Regnar Petersen 

Regnar Petersen havde på opfordring fra Bestyrelsen ændret strukturen i fremlæggelsen. De væsentligste 

præsentationer og indsatser ville blive fremhævet og et enkelt udvalg kunne præsentere sine aktiviteter. 

Se "Bilag 1 styringsgruppernes årsberetninger 2012" 

 

Udvalgte internationale resultater og placeringer: 

F2D VM 3. plads juniorer 

F3F VM 12. plads 

F3N EM 14. + 15. plads 

F3K EM 14. plads 

F2D NM 2. plads 

IMAC NM 2. plads Basic, 2. plads Sportsman 

F2D World Cup samlet 3. plads for juniorer og 4. plads for seniorer 

F3F Eurotour samlet 2. plads 

F1A World Cup samlet 5. plads 

Konkurrencer 2012 

Styringsgruppe / klasse Samlet 2012 

Kategori 

Antal 
Kon-

kurrencer 

Antal 
del-

tagere 
Antal 

flyvninger 
Placeringer 

(internationale) 

Nationale konkurrencer 30 210 2740   

Nationale mesterskaber 26 51 591   

VM 2 7 84   

EM 4 11 81   

NM 9 14 48   

World Cup / Eurotour 36 74 551   

Andre internationale         

Sammentælling 107 367 4095   
 

Forklaring til skemaet: 

Antal deltagere = antallet der har fløjet samlet i alle konkurrencer. Eks. 4 konkurrencer med 12 deltagere = 48 deltagere 

Antal flyvninger = antal deltagere x antal flyvninger i hver konkurrence 
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Ændringer i styringsgrupperne på formandsposterne: 

Hans Jørgen Kristensen har overtaget efter Peer Hinrichsen 

Fritflyvning – Karsten Kongstad har overtaget efter Leif Nielsen. 

Helikopter – Lene Grimm* har overtaget efter Nikolaj Karlsson.  

* Lene er ikke modelflyver, men er mor til en af vores aktive helikopterpilot, og vil gerne påtage sig opgaven. 

 

Elitepolitikken: 

Vores politiske redaktør Jørgen Mouritzen spurgte i foråret Regnar Petersen: ”Har vi overhovedet en 

elitepolitik?” Regnar svarede dengang: ”Ja selvfølgelig har vi det, men den er ikke ny og de den kan givetvis 

gøres bedre på nogle områder. Det besluttede bestyrelsen så at der skulle arbejdes med. 

 

Sammen med Anders Hansen (Formand for Hobbyudvalget) er der startet et arbejde med at gennemgå og 

revidere elitepolitikken ved at tage nye elementer ind og samtidig bevare det der fungerer godt. Men det vil 

givetvis koste penge, hvis aktiviteterne skal øges. 

 

Regnar Petersen forventer at den nye elitepolitik kan implementeres i løbet af 2015. 

 

Hvordan bruges midlerne: 

Eliteudvalgets midler anvendes således, i prioriteret rækkefølge: 

 Tilmelding internationale stævner 

 Transport til internationale stævner 

 Logi internationale stævner 

 Omkostninger til dommere, nationale stævner  

 Landsholdsjakker 

 Møder, telefon, osv.  

 

Der var ingen spørgsmål til beretningen og Regnar Petersen modtog klapsalver. 

 

Skala-gruppen 2012 – beretning om aktiviteter 

Skalagruppen var den udvalgte gruppe, der i år skulle præsentere deres aktiviteter. 

Ulrik Lützen (Fyns Skala MFK) og Peter Vestergaard (Midtjysk MFK) præsenterede en række flotte plancher 

med billeder af Skala-gruppens aktiviteter.  

 

Der er kommet nye konkurrenceregler, men gruppen vil gå langt for at tilpasse regler, så der kan komme 

flere piloter. Det er tiltrængt at få flere skalapiloter og der efterlyses interesserede. Piloterne og modellerne 

er derude. Hvordan bliver disse aktiveret? Skalagruppen vil have fokus på rekruttering. Der ønskes en større 

masse af piloter for at øge og forbedre eliten.  

Brian Thiel (Bjerringbro) spørger til vægtgrænser? Peter Vestergaard fortæller, at der kan være udfordringer, 

men regler/klasser kan tilpasses. Målet er flere piloter. 

 

Hobbyudvalget 

Ny udvalgsformand Anders Hansen stod for første gang for udvalgets beretning.  

 

Under hobbyudvalget findes stormodelkontrollantudvalget, der består af  

 Claus Tønnesen, Svæv 

 Peter Bejerholm, Motor 

 Sig Andersen, Jet 

 Troels Lund, Helikopter 
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Der har været afholdt stormodelkontrollantseminar i både 2012 og 2013. Anders Hansen berettede om gode 

seminarer med god deltagelse og aktive deltagere. Takkede udvalget for dette arbejde.  

 

Arbejdet med Giant Scale regelsæt fortsætter i udvalget. 

 

Certifikater er blevet opdateret, hvorfor Anders Hansen opfordrede alle til at kassere gamle blanketter til 

certifikatprøver som evt. måtte ligge i klubberne. De nye blanketter kan udskrives fra Hobbyudvalgets 

hjemmeside, der netop er ajourført. 

 

Stævnestøtte 2012 

Der blev uddelt 31.140 kr. til 5 klubber. Modellen for stævnestøtte ændres for 2013, sådan at der kun kan 

søges støtte til arrangementer under Modelflyvningens dag 1. september 2013. Der kommer en artikel 

herom i Modelflyvenyt.  

 

Fra 2014 vil det være sådan: 

Alm. tilskud til åbne aktiviteter fortsætter som nu, dog med en mindre beløbsramme.  

Særlig pulje til ungdomsaktiviteter - variabel ramme fra år til år. 

Særlig pulje til sikkerhedsinitiativer – variabel ramme fra år til år.  

 

Flyvepladsudvalget 

Udvalgsformand Henrik Kildegaard berettede.  

 

Lars Krog Guldbæk (Aviator) er i 2012 kommet med i Flyvepladsudvalget, hvor hans opgave bliver at 

godkende flyvepladser i Region Nord. Det er et supplement til udvalget for at give Henrik Kildegaard tid til at 

koncentrere sig om myndighedskontakter og klagesager. Behovet herfor har været stigende de seneste år. 

 

I 2012 har udvalget arbejdet med: 

 

 3 nye flyvepladser er blevet godkendt 

 5 pladser afventer færdigbehandling af deres godkendelse 

 4 støjklagesager er afsluttet i 2012. Alle sager er afsluttet til fordel for Modelflyvning Danmark 

 10 igangværende støjsager 

 74 henvendelse fra kommunale myndigheder og borgere 

 

Støj er en stigende udfordring, hvilket bekræftes ved at der p.t. er 10 støjsager. Vi forventer, at der kommer 

flere til.  

 

Status på øget flyvehøjde. Der arbejdes videre hermed i udvalg, da det er en større sag.  

 

Ny struktur for flyvepladser som er godkendt til stormodeller: 

Henrik Kildegaard informerede om den nye struktur og baggrunden for den. Fra og med i år skal 

flyvepladsers stormodelgodkendelse fornyes hver 5’ år. I en indkøringsperiode løbende i de 3 kommende år, 

vil alle stormodelgodkendte pladser få et anmeldt besøg af flyvepladsudvalget med henblik på at forny deres 

godkendelse. 

Årsagen til den nye procedure er: 

 Øget fokus på sikkerhed 

 Ændrede forhold i omgivelserne, fx ny bebyggelse eller beplantning 

 Signalværdien overfor forsikring og myndigheder 
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 Ansvarsplacering – hvis skaden sker? 

 

Finn Lerager (NFK) tilføjer en rettelse til planche om kildestøjmålinger. Modellen der henvises til er at måle 

ud fra en vægtet model. Dette bekræftes af Henrik Kildegaard, der tilføjer at myndighederne i de forskellige 

kommuner ikke ser ens på støj i forhold til modelflyvning. 

 

Brian Thiel (Bjerringbro MFK) spørger til om arbejdet med at få modelflyveklubber rent støjmæssigt godkendt 

som rigtige flyvepladser ikke er mere vanskeligt end som almindelig modelflyveklub. Henrik Kildegaard 

svarer, at det væsentligste er, at få myndighederne til at se ens på sagerne. 

 

Tinus Nielsen (Nuserne) oplyste, at Esbjerg Modelflyveklub tidligere lå på en full size flyveplads, hvor de blev 

mødt med meget massive støjkrav.  

 

Per Forst (Haderslev RC) spurgte om klubberne selv skulle tage initiativ til besøg af flyvepladsudvalget 

angående fornyet stormodelgodkendte flyvepladser? Henrik Kildegaard svarede, at udvalget selv tager 

initiativ til besøgene. Arbejdet vil samtidig give mulighed for opdatering af flyvepladsudvalgets materiale. 

 

Herefter blev beretningen godkendt uden yderligere spørgsmål.  

 

 

INDLÆG FRA GÆSTETALER - Præsentation af DGI 

Indlæg ved Direktør for DGI Fyn Hans R. Sørensen, der var inviteret som gæstetaler.  

 

Beretter om organisationen og opbygningen. Opfordrer MDKs klubber til at opbygge lokale netværk, det kan 

være en fordel i sagsbehandling hos fx kommunen. DGI består af 16 landsdelsforeninger.  DGI har en række 

partnere fx Danske Spil, som bidrager økonomisk. 

 

Hans R. Sørensen opfordrer til bedre markedsføring af tilbud herunder de aktiviteter som de enkelte klubber 

tilbyder. 

 

DGI er indstillede på at tage godt imod Modelflyveklubber og Hans R, Sørensen ser frem til et udvidet 

samarbejde.   

 

Præsentation af DGI web til medlemmer ”Foreningsservice”. Her findes stamoplysninger, kursusoplysninger, 

indkøbsportal osv. Selvbetjeningsløsninger arbejdes på at være centrale.  

 

Forsikringer – der kan være penge at spare, men Hans R. Sørensen håber at det ikke vil være det primære 

argument for indmeldelse, men erkender incitamentet. 

 

Peter Vestergaard (Midtjysk MFK) oplyser, at de som klub har sparet ca. 5.000 kr. i forsikringspræmie. 

 

Oluf Koedstrøm (Fredericia MFK) spørger til kontingentet. Svaret fra Hans R. Sørensen er, at der er 

forskellige modeller for kontingent fra den ene GDI region til den anden.  

 

Allan Feld spørger om DGI kan hjælpe, hvis vi har en klub, som får udfordringer på fx miljø? Hans R. 

Sørensen svarer at de gerne vil hjælpe, men der kan være behov for specialviden. DGI kan bringe 

landsdelsforeningen i spil, hvor de har en vis kompetence og netværk. 
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Allan Feld spørger om de har andre medlemmer med støjende aktiviteter? Hans R. Sørensen svarer, at de 

er ved at få skytteforeninger ind. 

 

Peter Vestergaard (Midtjysk MFK) spørger om deltagelse i DGI landsstævne? Hans R. Sørensen siger, at 

det nok ikke kan nås i år, men er det muligt kunne det være fantastisk. 

 

Peter Bejerholm (AMC), spørger til tidshorisont for skytternes optagelse, da de har god kompetence indenfor 

støj? Hans R. Sørensen svarer, at fusionen er i gang og tæt forestående.  

 

 

INDLÆG FRA GÆSTETALER - Søren Pedersen, KDA 

Søren Pedersen (KDA) er inviteret som gæstetaler. Repræsenterer KDA, men sidder desuden i Friluftsrådet.  

 

Søren Pedersen indleder med at fastslå, at det er vigtigt, at MDKs klubber skaber sig selv indflydelse. 

Specielt vedr. Friluftsrådet, så har MDKs medlemskab gjort, at vi har taletid. MDK opfordres til at gøre det 

lokalt også og dermed sikre lokal indflydelse. Friluftsrådet har stor indflydelse, når der laves miljøpolitik.  

 

Forhandlinger med Trafikstyrelsen varetages af KDA, der som paraplyorganisation varetager alle 

luftsportsunioner. Trafikstyrelsen er stadigt mindre interesseret i at tale med unionerne under KDA. 

 

Søren Pedersen spørger til fastholdelse af medlemmer? Spørger til ungdomsarbejdet og roser vores 

Hobbyudvalgs arbejde.  

 

Søren Pedersen vurderer, at modelflyverne er en fødekilde til andre luftsportsorganisationer, det skal vi være 

opmærksomme på. MDK er en vigtig organisation for KDA. Det hele startede i tidernes morgen med 

modelflyvning. 

 

KDA læser lovgrundlag igennem og forholder sig til disse og tager fat i de relevante interessenter.   

 

Friluftsrådet giver mulighed for at søge tipsmidler. Fx har NFK fået midler herfra.  

 

Søren Pedersen fortæller, at der internt i KDA er udfordringer omkring, hvilke opgaver/emner KDA skal 

varetage. Men Søren opfordrer til at tænke fællesskab.  

 

Søren fortæller om miljøarbejdet i Kommunerne er udfordret på kompetencen. KDA opfordrer til at vi 

samarbejder på dette område. Dette gør sig også gældende omkring flyvehøjde. 

 

Jørgen Mouritzen (NFK) opfordrer til, at KDA udnytter den mulighed der ligger i at påvirke kommunerne, nu 

hvor de er udfordrede. Søren Pedersen fortæller, at de fleste støjsager ender i Naturklagenævnet. 

 

Jørgen Holsøe (KFK) oplyste, at Modelflyvning Danmark tidligere har modtaget årlig støtte fra Friluftsrådet 

men det er bortfaldet for flere år siden, da Friluftsrådet havde den opfattelse, at Modelflyvning Danmarks 

økonomi var så god, at den ikke berettigede driftsstøtte. Søren Pedersen opfordrede igen klubberne til at 

søge støtte via Friluftsrådet til specifikke projekter. 
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4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 

 

Det endelige reviderede regnskabet for 2012 har været tilgængeligt via hjemmesiden siden den 11. marts 

2013. 

 

Chris Jespersen (Sekretariatet) gennemgik regnskabet og redegjorde for de bevægelser, der har været i 

forhold til budgettet.  På indtægtssiden var kontingentindbetalinger lidt mindre end budgetteret. Til gengæld 

var der en stigning i gebyrindtægterne.  

 

På udgiftssiden har der været række besparelser og generelt har det været muligt at holde sig indenfor de 

budgetterede rammer. Under udgiften til andre møder er der indeholdt udgifter til webseminar, der blev 

afholdt i foråret 2012. Det var ikke budgetteret. 

 

Ansvarsforsikring hænger direkte sammen med antallet af medlemmer.  

 

Kontingentet til KDA er flyttet fra Eliteudvalget til at være en selvstændig regnskabspost. 

 

Der har i 2012 været ekstraordinære udgifter på og indtægter vedrørende udgivelsen af jubilæumsbogen i 

forbindelse med RC Unionens 40 års jubilæum. Der er endvidere brugt kr. 20.000 til advokatudgifter til en 

sag hos Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende en sag på Djurs. Denne sag er ikke afsluttet. 

 

Der var spørgsmål til regnskabet for 2010 angående ekstraordinære indtægter på 55.000 kr. der vedrører 

indlemmelsen af Fritflyvning og Linestyring i Modelflyvning Danmark, hvor de to organisationer skulle 

foretage indskud af egenkapital. 

 

Kritisk revisor Ejnar Hjort præsenterede sin beretning. Han har gennemgået alle bilagene og der er foretaget 

enkelte rent regnskabstekniske ændringer i forhold til tidligere år. Generelt stor ros vedrørende regnskabet 

og ingen yderligere kommentarer. 

 

Der var ingen yderligere spørgsmål til regnskabet.  

 

 

5. Behandling af anmeldte forslag 

 

Punkter udgår da det enlige anmeldte forslag er trukket tilbage. 

 

Ejner Hjort (Kolding MFK) oplyste, at indendørs flyvningen bliver en del af kunstflyvningsgruppen under 

Eliteudvalget og der er lavet aftale med formanden for Kunstflyvning, så der fremover er en indendørs 

kunstflyvningsgruppe. Regnar Petersen oplyser, at der ikke er afsat midler til denne undergruppe i 2013, 

men det vil ske fra og med 2014. 

 

 

6. Valg af formand. 

 

Punktet udgår da der ikke er formandsvalg i ulige år. 

 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
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På valg var: 

 

I. Henrik Kildegaard 

II. Søren Vestermarken 

III. Steen Høj 

IV. Søren Vedstesen (bestyrelsessuppleant) 

 

Der var ikke yderligere kandidater til bestyrelsen på repræsentantskabsmødet. 

 

Nuværende bestyrelsessuppleant Søren Vedstesen ønskede at fortsætte som bestyrelsessuppleant.  

Dermed var der ikke grundlag for at foretage en valghandling. 

 

Resultatet er dermed at Henrik Kildegaard, Søren Vestermarken og Steen Høj blev valgt ind i bestyrelsen. 

Søren Vedstesen blev valgt som suppleant til bestyrelsen. 

 

Den nye samlede bestyrelse består herefter af Formand Allan Feld, Regnar Petersen, Anders Hansen, Peter 

Rasmussen, Henrik Kildegaard, Søren Vestermarken og Steen Høj samt Søren Vedstesen som suppleant. 

 

 

8. Valg af revisorer og suppleant 

 

Ejnar Hjort (Kolding MFK) modtog genvalg som kritisk revisor. Genvalgt med applaus. 

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

 

9. Budget og kontingent for det kommende år 

 

Allan Feld gennemgik budgettet for 2013, som i det store hele ligner budgettet for 2012. Eliteudvalget får 

uændret beløb stillet til rådighed. Budgettet er ændret i forhold til det offentliggjorte på hjemmesiden. 

Ændringen afledte et spørgsmål fra salen, hvortil Allan forklarede, at engangsbetalingen til KDA rettelig er 3 

Kr. /medlem mod de oprindeligt budgetterede 15 Kr./medlem, altså en budgetreduktion.  

 

På udgiftssiden er der afsat penge til Flyvepladsudvalget, der får ydet kørselsrefusion i forbindelse med de 

planlagte besøg på stormodelflyvepladserne og behandling af sager. 

 

Allan Feld fortæller, at der påtænkes udarbejdelse af folder omkring modelflyvning til nye medlemmer. Per 

Forst (Haderslev RC) foreslår, at DGI kan hjælpe med opgaven.  

 

Lars Buch Jensen (Fritflyverne) spurgte om bestyrelsen har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring? 

Allan Feld oplyste, at det ikke er tilfældet, pga. høj pris. Bestyrelsen blev opfordret til at revurdere 

beslutningen. 

 

Peter Vestergaard (Midtjysk MFK) spørger til VM i F3K om hvor det findes i budgettet? Allan Feld fortæller at 

Mesterskabet har sin egen økonomi, og blot har fået stillet en underskudsgaranti på 50.000 kr. fra MDK. 

 

Allan Feld fortæller om Modelflyvningsdag – omkostninger hertil medtages under Hobbyudvalget.  
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Budgettet for 2013 blev godkendt.  

 

Forslag om højere kontingent i 2014 

Allan Feld fortalte om bestyrelsen bekymring om flere støjsager og de udgifter dette kan medføre. 

Bestyrelsen ønskede mandat til at hæve kontingentet i 2014 med 100 kr. hvis der bliver behov for det. Med 

den nuværende økonomiske status er der ikke behov, men kommer der sager med behov for advokatbistand 

kan omkostningerne blive store. 

 

I en afled diskussion om hvorvidt der skal foretages separate støjmålinger for hver klub eller om vi kunne 

måle selv efter DELTA’s model nævnte Søren Pedersen, KDA, at han ikke forventede at kommunerne ville 

acceptere uautoriserede målinger. Vi skal derfor have fat i Naturstyrelsen / Miljøministeriet og overveje at 

udarbejde egentlige retningslinjer for modelflyvning.  

 

Herefter var der en god og sober debat om kontingentforhøjelsen. Meningerne spændte fra ingen forhøjelse 

eller mandat til ekstra indskud fra medlemmerne og ubetinget forhøjet kontingent.  

 

 Peter Vestergaard (Midtjysk MFK) ønsker at MDK får de 100 kr. allerede nu.   

 Ole Jensen (AMC) synes det er naturligt at NFK refunderes for en del af de afholdte udgifter ved 

støjmåling, hvis MDK kan drage fordel heraf. 

 Peter Bejerholm (AMC) påpeger at støjmålinger er afhængige af vejr og vind..  

 Tinus Nielsen (Nuserne) påpeger vigtigheden af et fælles grundlag.   

 Jørgen Holsøe(KFK) ønsker at en kontingentstigning skal bero på et konkret behov. Fint med 

mandat. 

 Tommy Olsen (Ellehammer) foreslår 50 kr. i kontingentforhøjelse eller engangsindskud.  

 Axel Handrup (Midtjysk MFK) foreslår at kontingentet hæves allerede nu.  

 Ole Forst (Haderslev RC) fortæller at han er manden bag tråd på forum. Anker over at 

kontingentstigning ikke var stillet som forslag forinden. Som minimum skulle dette komme som en 

information. Dette tog bestyrelsen til efterretning, men ville ikke love ændret procedure.  

 Regnar Petersen kommenterer herpå, at det ikke var muligt at stille dette som et forslag. 

 Jørgen Mouritzen (NFK) mente at beløbet er så lavt, at det ikke er værd at drøfte.  

 Allan Feld kommenterede at kontingentstigningen er kommet sent ud.  

 Hans Jørgen Kristensen (Haderslev RC) mener at MDK skal bruge af sin formue.  

 Chris Jespersen (Sekretariatet) kommenterer på regnskab. Formuen er på plads, men der skal være 

en buffer. Denne kan fint opnås med et mandat, det er den ansvarlige bestyrelses opgave at sikre 

økonomisk grundlag.  

 Hans Jørgen Kristensen (Haderslev RC) mener fortsat, at der er penge nok på kontoen, der er en 

pæn egenkapital i foreningen. 

 Anders Rasmussen (Haderslev RC) spørger om Kontingentstigning kun er en gangs eller permanet. 

Den er permanent fortæller Allan Feld. 

 Tinus Nielsen (Nuserne) påpeger at kontingentet altid kan ændres igen. 

 

Bestyrelsen udbad på baggrund af den gode debat om ”kaffepause” og vendte Repræsentantskabets 

holdning. Konklusionen fra Bestyrelsen blev, at de holdt fast i den opstillede model, der specificeres således: 

”Bestyrelsen får mandat til permanent at hæve kontingentet med 100 kr. fra og med 2014, hvis der som følge 

af ekstraordinære omkostninger til støj- og miljøsager eller tilsvarende, opstår et økonomisk behov herfor”.  

Medlemmerne vil i givet fald blive orienteret om behovet i Modelflyvenyt.  

 

Der var ingen der ønskede skriftlig afstemning.  

 



 

Modelflyvning Danmark ● Kirkeskovvej 1● Dk -4660 Store Heddinge 
 Telefon 86 22 63 19 ● E-mail info@modelflyvning.dk ● www.modelflyvning.dk 

 
 

 

For stemte: 61 

Imod stemte:17 

Hverken for imod: 1 

 

Hermed vedtaget. 

 

10. Eventuelt 

 

Initiativpokalen 

Hans Peter Ruwald ”Bille” for RC-parken var valgt som årets modtager af initiativpokalen. Bille takkede for 

pokalen og for opmærksomheden. Herefter holdt Bille et forrygende indlæg om RC-Parkens tilblivelse på 

godt og ondt.  Et imponerende projekt, der fortsat er under opbygning og udvikling. Bille opfordrer MDKs 

medlemmer til at kigge forbi.  

 

Hans Jørgen Kristensen (Haderslev RC) mener, at der burde være en støjpolitik for at hjælpe klubberne?  

 

Troels Lund (KFK) om støj, hvis der er lavet en grundpakke (standard), som kan anvendes overfor fx 

miljøministeriet, vil dette være et stærkt signal at sende. Endvidere vil det være en stor hjælp fra klubberne.   

Allan Feld nævnte at det netop er hvad bestyrelsen tiltænker og prioriterer. 

 

Claus Tønnesen havde spørgsmål angående postkort, som ligger på bordet. Marianne Pedersen (MFN) 

havde medbragt de velkendte postkort, som kan bruges til at sende gode ideer til redaktøren. 

 

Regnar Petersen fortalte om F3K VM i juli måned i Herning. Planlægningen kører på fuldt tryk. Der efterlyses 

hjælpere, herunder tidtagere, og opfordrer frivillige til at melde sig. 10-12 lande er allerede tilmeldt, 

deltagerantallet er allerede over 100. Se hjemmesiden www.wcf3k.dk. Et evt. overskud af arrangementet vil 

tilgå aktiviteter indenfor MDK.  

 

Jørgen Holsøe (KFK) mener, at Repræsentantskabet skal pålægge bestyrelsen at gøre noget ved 

støjproblematikken.  

 

Benny Thomsen (Silkeborg El & Svæv) mener, at konceptet skal være på plads i MDK, men at 

støjmålingerne må være op til klubberne.  

 

Allan Feld fortæller, at den foretagne kildestøjmåling kan anvendes i det videre arbejde med udarbejdelse af 

rapporter. Delta kan anvendes og MDK vil overveje et tættere samarbejde omkring den fremtidige strategi. 

 

Peter Vestergaard (Midtjydsk MFK) gjorde opmærksom på at klubmedlemmers private ulykkesforsikring ikke 

dækker mens de gør frivilligt arbejde for klubben, f.eks. plæneklipning. Derfor bør/skal klubben tegne en 

fælles forsikring.  

 

Axel Handrup (Midtjysk MFK) fortsætter med at der netop på denne type forsikring var der mange penge at 

spare ved at melde sig ind i DGI. Udgifterne er reduceret fra 12tkr til 7tkr. 

 

Modelflyvningens dag 1. september 2013 ved Jørgen Mouritzen (NFK). Dagen bliver det som klubberne gør 

den til. Stort og småt – alle klubber opfordres til at bakke op og annoncere deres aktiviteter de lokale medier. 

Der udarbejdes materiale, som klubberne kan bruge som oplæg.  

 

http://www.wcf3k.dk/
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Anders Rasmussen (Haderslev RC) er glad for aktiviteten omkring modelflyvningens dag og opfordrer til at 

bruge DGI til annoncering.  

 

Anders Rasmussen (Haderslev RC) fortæller om en artikel i Tysk Modelflyvenyt omkring et 

orangesendermoduler, der kan give udfordringer på 2,4 GHz. Problemet skulle angiveligt være at produktet 

benytter et snævert udvalg af koder (8) og der er derfor risiko for at de sendere der bruges sammen med 

disse modtager forstyrrer hinanden. 

 

Lars Krogh Guldbæk (Aviator) spørger til konsekvenser på forum for utilbørlig adfærd. Allan Feld henviser til 

sin artikel. Opfordrer til at forum ”tonen” ændrer karakter. Peter Rasmussen opfordrer folk, som er skræmt 

væk af balladen, til at komme tilbage på forum og gøre det seriøst igen. Generelt var der enighed om, at den 

seneste tids ballade er helt og aldeles uacceptabel. Moderatorerne er instrueret i, at have skærpet 

overvågning og med konsekvenser for misdæderne, fortsætter Allan Feld. 

 

Chris Jespersen takkede som medlem MDKs bestyrelse for at yde en kæmpe og til tider usynlig indsats. Der 

bliver gjort et stort stykke frivilligt arbejde bag kulisserne. Repræsentantskabet gav bestyrelsen en stor hånd 

og dermed tak for indsatsen. 

 

 

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. 

 

Således opfattet og refereret af Chris Jespersen & Marttin Nielsen, Sekretariatet. 


