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Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark 2014 

 

Dato: Søndag den 16. marts 2014, kl. 10.00-16.00 

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

Mødetype: Repræsentantskabsmøde i Modelflyvning Danmark 

Deltagere: 35 klubber var repræsenteret med 118 stemmer ud af de 235 mulige stemmer. Herudover deltog 

7 observatører. 

Deltagere fra bestyrelsen: Formand Allan Feld, Henrik Kildegaard, Regnar Petersen, Søren Vestermarken, 

Anders Hansen, Peter Rasmussen, Steen Høj og Søren Vedstesen (suppleant). 

Deltagere fra Sekretariatet: Chris Jespersen og Marttin Stuart Nielsen. 

Deltagere i alt: 88 deltagere til repræsentantskabsmødet. 

1. Valg af mødeleder og mødesekretær 

 

Ordstyrer/mødeleder: Claus Tønnesen, Nordsjællands Fjernstyrings Klub (NFK),der konstaterede, at 

  repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt jævnfør vedtægterne. 

 

Mødesekretær/referat: Chris Jespersen og Marttin Stuart Nielsen fra Sekretariatet. 

 

Stemmetællere: Peter Bech (EFK87), Michael Buchreitz (Nuserne), Peter Vestergaard (Midtjysk 

MFK), Carsten Grøn (Jet Danmark), Poul Munch Andersen (KFK).  

 

2. Aflæggelse af årsberetning v/formand Allan Feld. 

 

Formand Allan Feld bød de fremmødte velkommen til årets møde. Beretningen foregik ved gennemgang af 

en række plancher med følgende overskrifter: 

 

Regnskab Modelflyvenyt I/S  

Indtægter og udgifter har i 2013 været som ventet og som budgetteret. Der er præsteret et resultat på 6.893 

kr. Allan Feld bemærkede, at portoomkostningerne er stigende og at en ny postleverandør Portopartner 

uden held har været forsøgt. Annoncesalget er faldende pga. færre butikker og konkurrence med andre 

medieplatforme. 

http://www.modelflyvning.dk/
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På spørgsmål fra Flemming Kristensen (Silkeborg El og Svæv) ang. hvem er med i bestyrelsen for I/S 

Modelflyvenyt, svarede Allan Feld at han selv som formand for MDK samt Søren Vestermarken og Steen 

Hartmann udgør bestyrelsen. 

 

Medlemsstatus 

Medlemstallet er stabilt. Der blev sendt 3.582 opkrævninger ud, hvoraf 187 ubetalte har ført til udmeldelser. 

Medlemstallet udgør i marts 3.395. Marttin Nielsen oplyste på spørgsmål fra Claus Tønnesen (NFK) at den 

årlige medlemsudskiftning er på ca. 400 medlemmer.  

 

Det er vi i gang med 

Giant Scale (modeller over 25 kg.). Arbejdet varetages af et udvalg bestående af Troels Lund (KFK), Stig 

Andersen (Sønderborg MFK), Claus Tønnesen (NFK), Peter Bejerholm (Aarhus MFK). Arbejdet er p.t. sat på 

hold, da den internationale luftfartsorganisation, ICAO, har meddelt, at de fremadrettet vil regulere 

lufttrafikken helt ned til fartøjer over 25 kg. mod tidligere ned til 150 kg. Gruppen vil dog arbejde på at få en 

midlertidig aftale med Trafikstyrelsen, da det endelige regulativ først ventes i 2017.  

 

Øget flyvehøjde. Arbejdet varetages af en gruppe med Gunner Hagedorn (NFK) i spidsen. Der sker løbende 

fremskridt i sagen. De øvrige unioner under KDA har givet deres opbakning til sagen, og vi er klar til næste 

skridt. 

 

Det har vi særligt fokus på 

Driftshåndbog for Modelflyvning Danmark. Anders Hansen (bestyrelsen) er i spidsen for dette arbejde. Allan 

Feld slår fast, at arbejdet med driftshåndbogen har høj prioritet, da den vil være med til at sikre, at de interne 

forretningsgange i MDK overholdes. Det er desuden et krav fra Trafikstyrelsen at arbejdsgangene for de 

delegerede ansvarsområder (stormodel m.v.) skal dokumenteres og vil blive auditeret. 

 

Hjemmesiden www.modelflyvning.dk. Bestyrelsen har et ønske om at modernisering af hjemmesiden, der er 

7 år gammel og arbejdet er i gang. Målet er, at der i efteråret/vinter vil være et nyt layout evt. på ny platform. 

Driftshåndbogen vil være en vigtig del af den nye hjemmeside.  

 

Det har vi altid fokus på 

DGI og Friluftsrådet. Allan Feld opfordrede igen klubberne til at melde sig ind i de lokale foreninger, da det vil 

sætte øget fokus på vores hobby. Klubberne kan ved indmeldelse i DGI opnå attraktive forsikringer, 

kursustilbud og meget andet, sådan at et medlemskab kan blive en netto besparelse. 

Allan spurgte forsamlingen om der var andre områder vi burde have fokus på. Her blev der blandt flere ting 

især lagt vægt på ungdomsarbejde. 

 

Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) 

Modelflyvning Danmark er som bekendt medlem af KDA, som har rejst sig igen efter et par år med 

økonomiske udfordringer. KDA har vist sig, som en god partner i arbejdet med øget flyvehøjde. Jørgen 

Mouritzen (NFK) er valgt ind i KDA’s bestyrelse – men ikke specielt som repræsentant for Modelflyvning. 

 

EASA (European Aviation Safety Agency) 

EASA var sidste år på banen med oplæg til nye reguleringer, der kunne have fået meget alvorlige 

konsekvenser for modelflyvningen. Modelflyvning Danmark, Sverige og Tyskland indgav et høringssvar, som 

har gjort opmærksom på den foreslåede regulerings konsekvenser for modelflyvning. På den respons vi har 

fået på høringssvaret, er der grund til optimisme. Der er forståelse for at skelne mellem hobbyflyvning og 
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professionel anvendelse. Det er specielt UAS-flyvning og frygten for samme, der har været årsag til EASA’s 

initiativ. 

 

Jørgen Mouritzen (NFK) oplyste, at Miljøministeriet har bekræftet, at modelflyvning ikke har været i tankerne 

ifm. Natura2000. 

 

Ansvarsforsikring (QBE) 

QBE opsagde vores forsikring pr. 01.11.2013 med 1 måneds varsel. Det var meget kritisk med det korte 

varsel, men heldigvis kunne det lykkes at få et år mere. Men for 2015 skal vi finde nyt forsikringsselskab. 

Allan Feld og Chris Jespersen arbejder på at tegne en ny forsikring, hvor 2 udbydere er i spil. Der forventes i 

udgangspunktet ingen prisstigning. 

 

Carsten Danielsen (EFK87) spørger til forsikring af danske piloter i udlandet ved flyvning med modeller over 

25 kg. Allan Feld og Chris Jespersen slog fast, at der ikke er dækning fra den danske forsikring, og at det er 

pilotens eget ansvar at tegne en forsikring evt. via den klub hvorfra der flyves.  

Der blev drøftet ændring af den eksisterende selvrisiko fra 1.000 kr. til 5.000 kr. for at opnå lavere 

forsikringspræmie i den nye forsikring. Konklusionen blev, at selvrisikoen skal fastholdes på 1000 kr. specielt 

af hensyn til unge og nye medlemmer.  

 

UAS Sport Danmark 

Der er etableret ny interessegruppe med Peter Skotte (Aviator) som formand. Gruppen har allerede 27 

medlemmer. Gruppen deltager på vegne af MDK i UAS møderækken under Trafikstyrelsen. Med henblik på 

at komme af med FPV spotter-reglen, arbejdes der på certificering af UAS Sport Danmarks piloter.  

 

DMSU (Dansk Model Sports Union) 

MDK er blevet kontaktet af DMSU (udbrydere fra DASU), der ønsker at indgå i et samarbejde primært med 

det formål, at opnå tilstrækkelige antal medlemmer (4.000+) til optagelse i Dansk Idrætsforbund. Bestyrelsen 

har holdt møde med folkene bag DASU, hvor mulighederne om en fælles paraply-organisation blev drøftet. 

Allan Feld fremhævede, at forudsætningen for et samarbejde ville være, at MDK bevarer fuld suverænitet.  

 

Flemming Kristensen (Silkeborg El og Svæv) ser gode muligheder heri, specielt hvis det åbner op for 

medlemskab af Dansk Idrætsforbund, hvor der er økonomiske midler at hente. Dette netop under 

forudsætning af, at Modelflyvning Danmark bevarer sin foreningsmæssige selvstændighed. 

 

Regner Petersen (bestyrelsen) bemærkede, at der ikke er garanti for optagelse i DIF selvom medlemstallet 

kommer over 4.000. En række sportslige betingelser skal også være opfyldte. 

 

Repræsentantskabet opfordrede til, at bestyrelsen arbejder videre med at afsøge mulighederne.  

 

Poul Munch Andersen (KFK) spurgte: Hvad har de andre organisationer af blade og er der mulighed for et 

samarbejde om fælles it-platform? Fra salen blev fortalt at andre organisationer primært anvender nettet. 

 

DIVERSE under formandens beretning 

Flemming Kristensen (Silkeborg El og Svæv) opfordrede til, at bestyrelsen i højere grad involverede klubber i 

medlemshvervningen specielt med fokus på yngre medlemmer. 

 

Rolf Petersen (NFK) ønsker, at vi får udarbejdet en generel beskrivelse af en pilotuddannelse (en instruktør 

guide), så vi får sikret en bedre og mere ensartet oplæring og træning af nye piloter ude i klubberne. 

http://www.modelflyvning.dk/
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Kaj Nielsen (Filskov MFK)) slog til lyd for, at vi får etableret en reel modelflyveuddannelse for at give mere 

anseelse i det omkringliggende samfund. Formålet er, at gøre modelflyvningen mere interessant både for os 

selv og andre.  

 

Allan Feld opfordrede Rolf Petersen og Kaj Nielsen til at lave et udkast om dette og sende det til 

Sekretariatet. 

 

Hans Jørgen Kristensten (Haderslev MFK) oplyste, at klubben hver uge i sommersæsonen har en kort notits 

i den lokale ugeavis med, hvad der sker i denne uge på klubbens flyveplads. Dette giver mange nysgerrige 

besøg. Selv om det ikke kaster mange nye medlemmer af sig, øger det kendskabet til modelflyvning. 

 

 

Michael Buchreitz (Nuserne) opfordrede til, at vi også fokuserede på gruppen af mænd, hvor børnene er 

flyttet hjemmefra. Denne mere modne gruppe vil ofte være mere fokuseret end de unge, som har travlt med 

at afprøve mange forskellige aktiviteter.  

 

Peter Krusager (Brande MFK) mente, at det alligevel var vigtigt at få aktiveret de unge medlemmer f.eks. via 

aftenskoleuddannelse i modelflyvebygning, da dette kan lægge kimen til, at de vender tilbage på et senere 

tidspunkt selvom de i første omgang kun har været med ½ - 1 år. 

 

Peter Rasmussen (bestyrelsen) nævnte, at Modelflyvningens Dag var en stor succes på trods af det dårlige 

vejr og det vil givetvis vokse sig større med årene og tiltrække mere opmærksomhed. 

 

Nikolaj Blinkenberg (Comet) efterlyste sidste år bedre forhold for begynderne og han er i den forbindelse 

blevet lovet en artikelserie for begyndere. Første artikel kommer i Modelflyvenyt nr. 3/2014 – ansvarlig for 

artikelserien er Jørgen Mouritzen (NFK). 

 

Søren Vedstesen (bestyrelsen) spurgte, om det var nødvendigt for bestyrelsen at have tilladelse til 

ekstraordinær kontingentforhøjelse som sidste år, men Allan Feld oplyste, at bestyrelsen har skønnet at 

dette ikke bliver nødvendigt. 

 

Godkendelse af modelflyvepladser -  døbt ”Aviatorsagen” 

Allan Feld fortalte om den debat, der i sommeren 2013 var om hvorvidt Modelflyvning Danmarks har pligt til 

at godkende alle fast anlagte modelflyvepladser, altså også flyvepladser, hvor der kun flyves med fly under 7 

kg. En henvendelse fra et medlem direkte til Trafikstyrelsen, gav som svar at det forventer Trafikstyrelsen 

ikke.  

 

Allan Feld kaldte dette for det største selvmål for modelflyvningen de sidste 10 år og bestyrelsen påtager sig 

ansvaret for dette selvmål, idet MDK ikke var i stand til at dokumentere den tolkning der var aftalt med 

Trafikstyrelsen i 2004.  

Allan Uddybede begrebet selvmål sådan: En flyveplads der kan hævde at være godkendt af trafikstyrelsen 

(på vegne af)i udgangspunktet vil stå stærkere over for lokale myndigheder og naboer. Det udgangspunkt 

blev sommerens løb sat over styr for flyvepladser, der ikke er stormodelgodkendte. 

 

Bestyrelsen ønskede en tilkendegivelse fra repræsentantskabsmødet om bestyrelsen skal arbejde for at få 

kravet om godkendelse af flyvepladser tilbage, også selvom der kun flyves med modeller på op til 7 kg.  

 

http://www.modelflyvning.dk/
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Erik Dahl Kristensten (Lindtorp MFK) gav udtryk for, at der på kort sigt ikke er nogen fordel ved at MDK 

godkender alle flyvepladser, men der kan være en langsigtet positiv effekt.  

 

Torben Lund (Aviator) oplyste, at sommerens debat måske primært var drevet af personfnidder og det kunne 

give problemer med godkendelser af modelflyvepladserne. Fremadrettet vil det være godt med en 

godkendelse, men det kræver at der er klare linjer for hvordan godkendelser skal ske. 

 

Jens Arndt (EFK87) gav udtryk for, at det var vigtigt at beslutningen om godkendelsen af en flyveplads skete 

efter faste og kendte retningslinjer og regler. 

 

Flemming Kristensen (Silkeborg El og Svæv) oplyste, at de tre primære fokusområder for modelflyvning er 

sikkerhed, sikkerhed og sikkerhed. Flemming Kristensen var fortaler for, at Modelflyvning Danmark fik 

kompetencen til at godkende alle flyvepladser uanset om der er stormodeller eller ej. Det kræver dog, at der 

bliver klare regler for godkendelsen. 

 

Der var bifald fra forsamlingen til fortalerne for genindførelse af flyvepladsgodkendelser. 

 

 

Hans Jørgen Kristensen (Haderslev MFK) var bekymret for, om vores forsikringer ville dække og om der ville 

komme flere skader, hvis flyvepladserne ikke er godkendt. Til dette svarede Allan Feld, at forsikringen er i 

kraft så længe lovgivningen er overholdt.  

 

Michael Buchreitz (Nuserne) oplyste, at han kommer fra en klub uden flyveplads og det er et kraftigt 

dokument overfor kommunen, når der foreligger en godkendelse fra MDK’s flyvepladsudvalg, der sikrer at 

lovgivningen bliver overholdt i forbindelse med godkendelse af flyvepladsen.  

 

Claus Tønnesen spurgte om der var flere kommentarer til beretningen. Det var ikke tilfældet.  

 

Beretningen taget til efterretning. 

 

 

 

3 Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene 

 

 

Hobbyudvalget 

 

Anders Hansen (formand for Hobbyudvalget) fremlagde beretningen for udvalget.  

 

Stævnestøtte i 2013 blev øremærket til Modelflyvningens dag, og 6 klubber ansøgte om tilskud, der alle blev 

tilgodeset (Esbjerg MFK, Silkeborg MFK, Silkeborg El og Svæv, Pandrup MFK, Hjørring MFK, Brande MFK). 

 

Modelflyvningens Dag blev afholdt i en række klubber. 28 klubber indmeldte 1.226 flyvninger svarende til 43 

flyvninger pr. klub, så til trods for det dårlige vejr blev der fløjet en del.  

 

Succesen gentages i år den 7. september 2014 og rent statistik skulle vejret været godt i starten af 

september.  
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I 2014 bliver tilskudsreglerne ændret og Anders Hansen henviste til hjemmesiden, hvor reglerne er 

beskrevet. Der er i år 3 fokusområder: 

 

 Ungdomsarbejde 

 Udvikling af din klub 

 Sikkerhed 

 

Anders Hansen roste Stormodeludvalget, der aktuelt består af: Claus Tønnesen (Svævefly), Jes Bering 

(Motor), Stig Andersen (Jet), Troels Lund (Helikopter). Jes Bering er nyligt tiltrådt udvalget i Peter Bejerholms 

fodspor. 

 

Status for 2013: 

75 kontrollanter 

158 godkendelser 

2,1 godkendelse pr. kontrollant 

 

 

Antallet af godkendelser af stormodeller er steget i forhold til 2012 fra 1,8 model pr. kontrollant til det 

nuværende niveau. Denne trend ser Anders Hansen gerne fortsætte. 

 

Der blev afholdt stormodelpilotmøde i Silkeborg, som blev en stor succes, hvor mange piloter fremviste 

deres stormodeller og det blev til en del erfaringsudveksling.  

 

Succesen gentages i år den 23. november 2014 hos Modelflyveklubben Falken. 

 

Jørgen Mouritzen (NFK) spurgte, om reglerne for stævnestøtte kun findes på hjemmesiden. Anders Hansen 

oplyste, at der godt kunne være en artikel i Modelflyvenyt om stævnestøtte og Jørgen Mouritzen påtog sig 

denne opgave. 

 

 

Eliteudvalget 

 

Regnar Petersen (afgående formand for Eliteudvalget), oplyste at arbejdet i selve eliteudvalget har været 

mindre end normalt. Der var meget stor ros til de respektive styringsgrupper for det store arbejde de lægger i 

sagen i det daglige. Disse grupper har stort set været selvstyrende.   

 

Der flyves mange konkurrencer i alle klasser, dog har skala-klassen udfordringer med at skabe nok 

interesse.   

 

Hans Jørgen Kristensen (Haderslev MFK) er formand for kunstflyvningsgruppen og han oplyste, at 

udviklingen i antal konkurrencepiloter er vendt til en nedadgående tendens. Dette gælder i alle klasser og 

generelt, er det svært at få deltagere til de respektive stævner. 

 

På hjemmesiden vil beretninger fra de enkelte styringsgrupper være tilgængelige. 
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Flyvepladsudvalget 

 

Henrik Kildegaard (formand for Flyvepladsudvalget), fremlagde beretning for udvalget. 

 

Flyvepladsudvalget består af: 

 

Lars Krogh, Nord- og Midtjylland 

Arne Brun, Midt- og Sydjylland 

Peter Rasmussen, Fyn 

Jan Hansen, Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 

Henrik Kildegaard, Back-.up og myndighedssager. 

 

Peter Rasmussen går af som medlem af flyvepladsudvalget på Fyn og potentielle kandidater skal være 

meget velkomne til at melde sig på banen. 

 

 

 

De væsentligste sager i 2013: 

 

 

Norddjurs kommune vs. Modelflyvning 

Flyvningen er foregået i et natura-2000 habitatsområde. Det var indklaget for Kommunen, som havde 

nedlagt forbud. MDK har støttet med advokathjælp for et betydeligt beløb. Det endte dog med at der var 8 

dommerstemmer mod 1 ved sagens prøvelse, så sagen blev ikke ført for retten.  

 

 

Haslev Modelflyveklub 

Gennemgang af sagens udvikling siden sidste års repræsentantskabsmøde. MDK er efter ønske fra klubben 

trådt ud af sagen, idet kommunen havde meddelt, at de ikke ønskede at kommunikere med 

flyvepladsudvalget/MDK. Kommunen var trængt op i en krog, og valgte at sætte hårdt mod hårdt. Det var så 

klubbens forståelige valg at imødekomme Kommunen, der til gengæld havde stillet klubben en forsonlig 

sagsbehandling i udsigt, Det løfte blev desværre ikke indfriet, og klubben har nu meget begrænsede 

muligheder for motorflyvning. 

 

Torben Lund (Aviator) spurgte om sagens udvikling skyldes dårlig kommunikation mellem MDK og klubben, 

hvilket Henrik Kildegaard afviste. Klubben har hele vejen været orienteret om sagens forløb og status. 

 

 

Vindmøllesager 

Der er mange henvendelser omkring modelfly og vindmøller. Der findes ingen lovgivning, der regulerer 

forholdet mellem vindmøller og modelfly. Klubben kan som udgangspunkt kræve erstatning, hvis opsætning 

af vindmøller generer eller umuliggør brug af flyvepladsen, men klubberne ligger typisk på lejet jord og 

udlejeren vil ofte fokusere på ussel mammon.  

 

Der blev spurgt fra salen om klubberne bliver lukket ved re-godkendelse, hvis der er placeret vindmøller på 

området. Klubberne vil ikke blive lukket af den grund. 
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Re-godkendelse af stormodelflyvepladser 

Arbejdet kom i gang i 2013, men målet for hele 2013 blev ikke nået. Proceduren for re-godkendelse – ligger 

på hjemmesiden. Kort om re-godkendelser: 

 

 Alle godkendelser gælder 5 år 

 Klubben varsles minimum 4 dage før besøg 

 Klubben skal fremvise sin originale landzonetilladelse, hvis en sådan findes.  

 Klubbens stormodelansvarlige skal være til stede under re-godkendelsen 

 Gennemgang af 9 punkts tjekliste 

 

 

Aviatorsagen 

Sagen medførte at Modelflyvning Danmarks ikke længere skal godkende flyvepladser der kun bruges med 

modeller op til 7 Kg. Sagen har sammen med Trafikstyrelsens krav til udarbejdelse af en driftshåndbog sat 

gang i udarbejdelse af en sådan samt ændringer i nedenstående: 

 

o Ændring for optagelse i klubber i klubhåndbogen 

o Endagsgodkendelser (bortfalder) 

o Dispensationer (bortfalder) 

o Drøftelse af fremtiden for flyvepladsudvalget 

  

Torben Lund (Aviator) spurgte, om der var krav til medlemmerne af Flyvepladsudvalget om, at de har deres 

daglige gang i en klub og har egen erfaring med stormodeller? Allan Feld oplyste, at det kommende 

Flyvepladsudvalg sammen med bestyrelsen vil kigge på de krav, der skal stilles til medlemmer af 

flyvepladsudvalget. 

 

Peter Rasmussen (bestyrelsen) præciserede, at det var ham der stillede et mistillidsvotum til Henrik 

Kildegaard og ikke Aviator, som det var blevet fremlagt. Bestyrelsen valgte at give Henrik Kildegaard en 

”næse” for håndtering af sagen. Men bestyrelsen bakkede op om Henrik Kildegaards tekniske vurdering af 

sagen.  

 

 

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 

 

Chris Jespersen, Sekretariatet fremlagde regnskabet for 2013, som var revideret af intern revisor Ejner Hjort.  

 

De samlede indtægter er på det budgetterede niveau dog med en anden fordeling af kontingent- og 

gebyrindtægter end forventet. Året endte ud med et overskud på 65.339 kr. mod forventet 6.000 kr. Et 

tilfredsstillende resultat for året. Regnskabet findes på MDKs hjemmeside.    

 

Flemming Kristensen (Silkeborg El og Svæv)  bemærkede, at beløbet i note 4 ikke kan afstemmes med 

beløb i posten reklameartikler i regnskabet. Chris Jespersen forklarede, at der var anført forkerte beløb i 

noterne, idet der udover de anførte beløb er et par mindre poster. Tallene blev efterfølgende læst op. 

 

Flemming Kristensen (Silkeborg El og Svæv) opfordrede til at lønomkostningerne til Sekretariatet blev 

fremover offentliggjort i årsregnskabets noter. Chris Jespersen sagde, at dette var en bestyrelsesbeslutning.  

 

Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskabet, og regnskabet blev taget til efterretning. 
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5. Behandling af anmeldte forslag 

 

Der var 3 forslag til behandling: 

 

Forslag 1 – Kim Mouridtsen (Aviator) 

Det foreslås at arbejdet omkring flyvepladsudvalget gøres mere synligt - både med hensyn til fortolkning af 

regler, men i høj grad også omkring beslutningsprocesser og brug af udvalgets samlede kompetencer. 

Vi ønsker derfor at pålægge bestyrelsen at præsentere en ny udførlig beskrivelse af flyvepladsudvalgets 

arbejde og kompetencer, senest på næste års repræsentantskabsmøde. 

 

Forslag 2 – Kim Mouridtsen (Aviator) 

Aviators Modelflyvere ønsker at bestyrelsen hurtigst muligt får skærpet vedtægternes §6 omkring eksklusion, 

så dette kan foretages på baggrund af simpelt flertal i bestyrelsen, og ikke som i dag ved enstemmighed. 

Alternativt bør der være skærpede forhold omkring inhabilitet.  

 

Forslag 3 - Bestyrelsen 

1-del 

I §12 som afsnit før afsnittet om tegningsregler tilføjes bestemmelse om eksklusion af 

bestyrelsesmedlemmer fra bestyrelsen: 

Bestyrelsen kan med 5 stemmer for beslutningen, vælge at ekskludere et bestyrelsesmedlem fra 

bestyrelsen, når bestyrelsesmedlemmets adfærd og/eller embedsførelse af de 5 bestyrelsesmedlemmer 

findes uforeneligt med varetagelse af en bestyrelsespost eller tillidshverv. Det ekskluderede 

bestyrelsesmedlem kan fremlægge sin sag på næstkommende ordinære generalforsamling. 

2-del 

Første sætning i §6 lyder for nuværende sådan: 

Bestyrelsen kan efter enstemmig beslutning skriftligt meddele et medlem begrundet eksklusion. 

Formuleringen foreslås ændret således: 

Bestyrelsen kan med 5 stemmer for en eksklusion, skriftligt at meddele et medlem begrundet eksklusion. 

Resten af §6 bevares uændret.  

 

De 3 anmeldte forslag dannede grundlag for en god og debat omkring bestyrelsesarbejdet, 

beslutningskompetencer og flyvepladsudvalget.  

 

Debat om Forslag 1+2 

Kim Mouridtsen (Aviator) fremlagde begrundelser for de af ham fremlagte forslag. Målet med Forslag 1 var, 

at sikre en opstramning, ensartethed i behandlinger og synliggørelse af regler i flyvepladsudvalgets arbejde. 

Der blev igen henvist til sagen fra Aviator. 

 

Kim Mouridtsen (Aviator) oplyste, at det fremsatte forslag nr. 2 trækkes og i stedet støttes det af bestyrelsen 

fremsatte forslag angående ændringer af vedtægternes regler omkring eksklusion.  

 

Jørgen Mouritzen (NFK) spurgte, om forslag 1 kunne trækkes tilbage, da bestyrelsen allerede er i gang med 

at lave en driftshåndbog, der beskriver processer og beskrivelse af de forskellige opgaver.   

 

Kim Mouridtsen (Aviator) kunne godt se, at dette var en mulighed, men man ønskede, at det blev en 

beslutning fra repræsentantskabsmødet, så man kunne holde bestyrelsen op herpå til næste års 

repræsentantskabsmøde. Dette blev bifaldet af Allan Feld, som anbefalede forsamlingen at stemme for 

forslaget. 
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Flemming Kristensen (Silkeborg El og Svæv) var ked af den negative omtale, der er kommet på grund af den 

negative debat på det offentlige debatforum. Samtidig gjorde han opmærksom på, at der kunne være 

problemer med det fremsatte forslag 3, idet Flemming Kristensen (Silkeborg El og Svæv) ikke mente, at det 

var uforeneligt med gængs praksis for bestyrelsesarbejde. Et bestyrelsesmedlem kan alene ekskluderes, 

som følge af en beslutning på repræsentantskabsmødet.  

 

Flemming Kristensen (Silkeborg El og Svæv) oplyste, at man som bestyrelsesmedlem til enhver tid kan 

kræve at få ført eventuelle særstandpunkter til referat. Flemming Kristensen slog fast, at sikring af 

kompetencerne og udvalgets retningslinjer påhviler bestyrelsen og ikke repræsentantskabsmødet. 

 

Kim Mouridtsen (Aviator) oplyste, at forslaget skyldes en vurdering om, at bestyrelsen ikke i det pågældende 

tilfælde har påtaget sig det nødvendige ansvar. 

 

 

Debat om Forslag 3 

Allan Feld gennemgik forslag 3 og baggrunden herfor. 

Peter Bech (EFK87), mente at der var et juridisk problem med eksklusion af et bestyrelsesmedlem. Samtidig 

skulle man sikre at der blev en ankemulighed.  

Erik Dahl Kristensen (Lindtorp MFK), mente at der i forslaget var problemer med ordene ”ordinær 

generalforsamling”. Dette skulle rettelig være ”Repræsentantskabsmødet”. Denne skrivefejl blev bekræftet af 

Allan Feld. 

Flemming Kristensen (Silkeborg El og Svæv)  opfordrede til at man genovervejede forslaget, da det ikke er 

praksis i foreningsreglementet. Opfordrede til at man søgte juridisk bistand i sagen og afventede behandling 

af forslaget.  

Allan Feld afsluttede diskussion med at konkludere, at forslag 3 trækkes og at bestyrelsen arbejder videre 

med regelsættet og har taget debatten til efterretning.  

Flemming Kristensen (Silkeborg El og Svæv) oplyste, at det ifølge Foreningenshåndbogen, er 

repræsentantskabsmødet der er vores øverste myndighed og dermed kan beslutninger truffet her ikke 

omgøres af bestyrelsens og/eller formanden. 

 

 

Behandling af forslag 

Forslag 1 blev herefter sat til afstemning ved håndsoprækning. Der var ingen ønsker om skriftlig afstemning 

(117 stemmer for, 1 neutral, 0 imod). 

   

Forslag 2 blev trukket tilbage. 

  

Forslag 3 blev trukket af bestyrelsen. 

 

 

6. Valg af formand. 

 

Allan Feld blev genvalgt enstemmigt med applaus. Der var ikke yderligere kandidater.  

Allan Feld takkede for valget og meddelte, at dette var hans sidste genvalg, så der skal vælges ny formand i 

2016. 
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

 

Til bestyrelsen opstillede følgende: 

 

I. Henrik Kildegaard (for 1 år) 

II. Anders Hansen (MFK Falken) 

III. Jens Arnt (EFK87) 

IV. Karsten Kongstad (Fritflyverne) 

V. Kim Mouridtsen (Aviator) 

VI. Peter Skotte (Aviator)) 

 

Regnar Petersen (Brande MFK) meddelte, at han ønskede at trække sig fra bestyrelsen af personlige 

årsager. 

 

Claus Tønnesen oplyste, at der skulle afgives 4 stemmer og det skulle være på stemmeseddel 1 til 4, der 

skulle afleveres samlet. De fire kandidater med flest stemmer er valgt til bestyrelsen – såfremt Henrik 

Kildegaard genvælges til bestyrelsen er det kun for 1 år. Hvis Henrik Kildegaard ikke bliver valgt til 

bestyrelsen, vil det af de fire valgte bestyrelsesmedlemmer, der får færrest stemmer kun være valgt for 1 år. 

Dette for at sikre rotationsprincippet.   

 

De enkelte kandidater fik herefter mulighed for kort at præsentere sig selv og baggrunden for at stille op.  

 

Afstemningen foregik skriftlig og med følgende resultatet: 

 

Anders Hansen 117 stemmer 

Karsten Kongstad 100 stemmer 

Jens Arnt    99 stemmer 

Peter Skotte    54 stemmer (valgt for 1 år) 

Kim Mouridtsen   53 stemmer (valgt som suppleant for 1 år) 

Henrik Kildegaard   39 stemmer (opnåede dermed ikke genvalg) 

 

Blanke/ugyldige     6 stemmer 

 

 

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 fremlagde budgettet for 2014, der var et rutinebudget uden de store forandringer i forhold til 

tidligere år. Der er dog afsat en buffer på 50 Tkr til renovering af hjemmesiden. Der budgetteres med et 

underskud på 95.000 kr. Heri er dog ikke indregnet bonusudbetaling fra forsikringen på op imod 60Tkr. 

Omkostningerne til Modelflyvenyt kan afvige, men forventes i det angivne niveau.  

 

 

 

 

http://www.modelflyvning.dk/


 

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

 

 

Flemming Kristensen (Silkeborg El og Svæv) var bekymret over, at der blev fremlagt et budget med et 

underskud. Dette skyldes som sagt, at der er sat 50.000 af til udviklingen af hjemmesiden ligesom den årlige 

bonus fra forsikringsselskabet ikke er indregnet. 

 

Portoudgifter blev drøftet, idet denne post er høj på både MDKs regnskab og Modelflyvenyts regnskab. 

Sekretariatet efterlyste forslag til nedbringelse af disse poster. Modelflyvenyt har som nævnt prøvet med 

Portopartner med det resultat at mange medlemmer ikke fik deres blad. Andre fra salen meldte om gode 

oplevelser med Portopartner. 

 

Torben Lund (Aviator) foreslog, at årsklistermærket udsendes sammen med årets første udgave af 

Modelflyvenyt. Chris Jespersen oplyste, at prisen for denne model ikke er billigere end den nuværende 

løsning, da bladet så skal pakkes i folie og kortvedlægget koster også. 

 

Henning Ryberg (Esbjerg) spurgte om det var muligt at sende Modelflyvenyt ud i klubberne, men denne 

model er svært gennemførlig, da bladet indeholder information som skal ud til alle, samt at der findes et antal 

klubløse medlemmer. Frygten er, at bladene kommer til at ligger uafhentet i klubberne.  

 

Peter Vestergaard (Midtjysk MFK) oplyste, at skal der laves en online version, vil det være bekosteligt ved at 

anskaffe en e-magasin løsning af tilfredsstillende kvalitet. Vi vil afsøge markedet for muligheder. 

 

Jørgen Mouritsen (NFK) oplyste at der er konsekvenser ved at overgå til en elektronisk version både 

layoutmæssigt og redaktionelt, da man må påregne at finde ny redaktør. 

 

Arne Hansen (MFK Falken) ønskede at få bladet på den måde, som det sker i dag. . 

 

Peter Rasmussen (bestyrelsen) oplyste, at Modelflyvenyt også har en stor reklameeffekt hvis man fx sørger 

for at udenforstående ser bladet og dermed kan det bruges til medlemshvervning.  

 

Henning Ryberg (Esbjerg MFK) oplyste, at prisen er for en elektronisk e-magasin løsning ikke er voldsomt 

omkostningskrævende og han tilbød sin hjælp, hvis der skulle blive brug herfor. Tilbuddet blev modtaget. 

 

Ole Jensen (AMC) ønskede en orientering om, hvorfor vores kontingent til KDA er steget så voldsomt på 

bare to år. Regnar Petersen oplyste, at det dels skyldes en generel kontingentforhøjelse hos KDA, og dels at 

vi tidligere har haft en exceptionel fordelagtig rabataftale hos KDA. Tidligere har vi kun skulle betale for hvad 

der svarede til fuldt kontingent for 250 medlemmer. Det er ændret til, at vi skal betale 20% af det normale 

kontingent og denne ændring er i løbet af 2 år fuldt indfaset i 2014. 

 

Herefter blev budgettet taget til efterretning.  

 

Kontingentet for 2015 er uændret i forhold til 2014. 

  

 

10. Eventuelt 

 

Årets initiativpokal blev overrakt til Gunner Hagedorn for sit store og betydningsfulde arbejde med øget 

flyvehøjde. Gunnar Hagedorn modtog salens klapsalver. Allan Feld sagde ved overrækkelsen, at mange 

fortjente pokalen; men ingen så meget som Gunnar. Gunnar Hagedorn var i øvrigt gæstetaler, hvor han 

fortalte om arbejdet med øget flyvehøjde.  
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Gæstetaler - Erik Dahl Kristensen (F3K World Championship)  

Erik startede under sit indlæg med at vise en spændende film fra mesterskabet. Erik roste hele holdet, der 

havde gjort arrangementet muligt og gjort det til en international succes. Økonomisk lykkedes det at skabe et 

pænt overskud, som arrangørgruppen ønskede at bringe i spil til kommende arrangementer, særlige 

initiativer og til fremme af konkurrenceflyvningen (indenfor de grene, som medhjælperne ved mesterskabet 

repræsenterede). Erik og Regnar kunne med stolthed overrække følgende imponerede tilskud: 

 

15.000 kr. til Gunner Hagedorn’s højdeudvalg – øremærket til arbejdet med øget flyvehøjde.  

15.000 kr. til Hobbyudvalget v/Anders Hansen – øremærket til Modelflyvningens dag. 

 

Salen gav Erik og co. en stort og velfortjent bifald.  

 

Herefter var repræsentantskabsmødet slut 

 

Dirigenten takkede 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. 
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