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Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark 2016 

 

Dato: Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.00-16.00 

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

Mødetype: Repræsentantskabsmøde i Modelflyvning Danmark 

Deltagere: 41 klubber var repræsenteret med 125 stemmer ud af de 243 mulige stemmer. Herudover deltog 
9 observatører. Hjalmar Nielsen, KDA deltog også på repræsentantskabsmødet.  

Ifølge vedtægterne skal det oplyses, at Vejle Modelflyveklub havde afgivet fuldmagt til Modelflyveklubben 
Area 15 

Deltagere fra bestyrelsen: Allan Feld, Søren Vestermarken, Anders Hansen, Flemming Kristensen, Karsten 
Kongstad, Ib Jensen. Afbud fra Peter Skotte og Jens Arnt. 

Deltagere fra Sekretariatet: Chris Jespersen og Marttin Stuart Nielsen. 

Deltagere i alt: 90 deltagere. 

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  
 
Regnskabet for Modelflyvenyt I/S blev gennemgået og repræsentantskabsmødet tog regnskabet til 
efterretning.  
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Medlemsstatus 
 
Allan Feld gennemgik den aktuelle medlemsstatus, der viser et stigende medlemstal som blandt er påvirket 
af et stigende antal erhvervspiloter, der er blevet medlemmer baggrund af vores erhvervsforsikring. 
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Forsikringssager 
 
Der har ikke været nogen forsikringssager i løbet af 2015.  
 
Vi har haft i alt 19 sager i løbet af de seneste 10 år.  
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Herefter var det muligt at stille spørgsmål til beretningen.  
 
Der blev spurgt om det var muligt at søge dispensation til at flyve med modeller over 25 kg. Hertil svarede 
Allan Feld, at det var muligt at søge men at man ikke ville få den ønskede dispensation.  
 
Endvidere oplyste Allan Feld, at der Trafik- og Byggestyrelsen arbejder på mulighed for at tilbyde 
dispensation og Claus Tønnesen oplyste, at det tilsvarende arbejde sker på højdeområdet. 
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 Claus Tønnesen spurgte om der var yderligere spørgsmål, hvilket ikke var tilfældet. 
 
Beretningen blev herefter taget til efterretning. 
 
3 Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene 
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 Flyvepladsudvalgets beretning 
 
Allan Feld fremlagde beretningen på vegne af Jens Arnt. 
 

 
Rico Jørgensen (Odense Modelflyveklub) spurgte til den planlagte 5 årlige gengodkendelse af allerede 
godkendte flyvepladser. Det forventes, at proceduren omkring gengodkendelser bliver taget op til 
overvejelse i det nye flyvepladsudvalg.  
 
Allan Feld oplyste, at det fortsat er et krav fra Trafikstyrelsens side, at alle modelflyvepladser skal godkendes 
af Modelflyvning Danmark. 
 
På sigt skal der tages stilling til konsekvenserne af den ændrede lovgivning for så vidt angår stormodeller. 
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Eliteudvalget 
 
Karsten Kongstad fremlagde beretningen for eliteudvalget. 
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Henrik Kildegaard spurgte om hvorfor, der ikke havde været fokus på multirotor i eliteudvalget. Martin 
Bjørnskov, UAS Sport Danmark svarede at der ikke havde været uddannet elitepiloter i 2015 da det 
nationale og internationale regelsæt ikke var endeligt på plads. Der har været afholdt DM. 
 
Ejner Hjort spurgte om, hvorfor der ikke var afsat midler til uddannelse af dommere. Karsten Kongstad 
svarede, at der i 2015 ikke var afsat midler til dommeruddannelsen da der i mange klasser ikke er et 
tilstrækkeligt stort grundlag for at uddanne dommere.  
 
Anders Rasmussen, Haderslev RC spurgte specifikt om hvordan man så vil sikre at der er kvalificerede 
dommere til stævnerne når der ikke ydes tilskud til efteruddannelse, kørsel og stævnedeltagelse. Svaret fra 
Karsten Kongstad var at han var klar over synspunktet og at prioriteringen i eliteudvalget har været at 
fokusere på piloterne.  
 
Hans Jørgen, Haderslev RC oplyste, at det for så vidt angår kunstflyvning er det nødvendigt at der 
gennemføres en supplerende uddannelse af dommerne hvert andet år. Flemming Kristensen, Silkeborg El 
og Svæv oplyste, at han som bestyrelsesmedlem ville sikre at punktet omkring uddannelse af dommere vil 
blive et punkt i det kommende års bestyrelsesarbejde. 
 

  

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 

 

  
 
Hobbyudvalget 
 
Anders Hansen fremlagde beretningen for eliteudvalget. 
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Martin Bjørnskov, UAS Sport Danmark oplyste, at den nye Luftsportens Dag påtænkes afholdt i april måned 
og ville høre om det ville være muligt af afholde dagen lidt senere på sæsonen. Hjalmar Nielsen, KDA 
oplyste at den første Luftsportens Dag bliver afholdt den 11. juni 2017. 
 
Da der først afholdes Luftsportens Dag i 2017 bliver der også afholdt en Modelflyvningens Dag i 2016. 
Anders Hansen oplyste, at der vil blive afholdt en afstemning omkring datoen for årets arrangement. 
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4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 
 
Chris Jespersen, Sekretariatet fremlagde regnskabet for 2015, som var revideret af intern revisor Ejner Hjort.  
 
Regnskabet fremgår af bilag 1. 
 
Rene Sabro, Haderslev spurgte om det var muligt, at få genindført årsklistermærket.  
 
Arne Hansen, Modelflyveklubben Falken spurgte om at det var muligt at sende klubbens årsklistermærker til 
formanden i den enkelte klub. Chris Jespersen oplyste, at dette ville give en lang række logistiske 
udfordringer ude i klubberne da ikke alle medlemmer betaler til tiden. 
 
Martin Bjørnskab, UAS Sport Danmark oplyste, at det er muligt at tjekke medlemslisten via 
www.modelflyvning.dk. Chris viste hvordan dette gøres i praksis. 
 
 
 
Niels Hilker, Skibelund spurgte om hvordan vi tjekker medlemmets certifikater og det blev oplyst, at det alene 
fremgår af medlemskortet. Chris lovede at undersøge mulighederne for at denne oversigt kommer i 
forbindelse med det første opslag på medlemsnummertjekket. 
 
Jørgen Holsøe, Københavns Fjernstyrings Klub oplyste, at man på pladsen fortsat anvender en tavle, hvor 
piloterne kan sætte deres fysiske medlemskort og derfor er det et ønske om at man forstsat ønskede et 
opdateret fysisk medlemskort.  
 
Arne Wissum, Københavns Fjernstyrings Klub oplyste at man kan få udleveret en komplet oversigt over 
klubbens medlemmer via sekretariatet. Chris Jespersen oplyste, at der arbejdes på at klubbens formand 
samt kontaktperson kan få adgang til denne liste når de logger ind i medlemsdatabasen.  
 
Arne Hansen, Modelflyveklubben Falken bemærkede, at med det flotte regnskab skulle der være økonomi til 
at udsende årsklistermærker.  
 
Flemming Kristensen, Silkeborg El og Svæv oplyste, at man er meget opmærksomme på dette og at der 
også fremsættes forslag om anvendelsen af en del af formuen.  
 
Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskabet. 
 
Regnskabet blev taget til efterretning. 
 
 
5. Behandling af anmeldte forslag 
 
Der var 8 forslag til behandling og disse forslag fremgår af bilag 2. 
 
Forslag 1: Klubløses repræsentation på repræsentantskabsmødet. 
 
Henrik Kildegaard redegjorde for baggrunden for forslaget herunder gennemgang af forslaget. 
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Carsten Grøn, Jet Danmark oplyste, at han forstod forslaget således at han fremover som medlem kunne få 
en stemme som klubløs, hvorimod et medlem af en klub kun har en 1/15 del stemme, hvilket kunne give 
mulighed for at enkeltmedlemmer kunne kuppe repræsentantskabsmødet.  
 
Jørgen Holsøe, KFK forslog, at man i stedet skulle anvende reglerne for oprettelse af en interessegruppe og 
stå fat på, at denne model skal anvendes. 
 
Henrik Larsen, Pandrup kommenterede på forholdene omkring stemmeret og det forhold, at stemmeretten 
skal være organiseret i de klubber og interessegrupper, der møder op på repræsentantskabsmødet. 
 
Allan Feld oplyste, at klubben for de klubløse ikke længere er et krav jævnfør vedtægterne men det er helt 
legitimt at der oprettes en interesseorganisation for de klubløse, hvorefter den vil kunne få indflydelse på lige 
fod på de øvrige klubber.  
 
Flemming Kristensen redegjorde for reglerne for etablering af en interesseorganisation.  
 
Henrik Kildegaard oplyste på denne baggrund, at det er en tilfredsstillende løsning at det kan etableres en 
sådan interesseorganisation og at der skal arbejdes videre på denne løsning. På den baggrund oplyste 
Henrik Kildegaard at han trak det fremsatte forslag.  
 
Forslag 2: Ny udvalgsstruktur 
 
Allan Feld redegjorde for baggrunden for det fremsatte forslag herunder gennemgang af forslaget. 
 
Hans Jørgen Christensen, Haderslev RC oplyste, at man gerne vil trække forslag 3 såfremt forslag 2 bliver 
vedtaget.  
 
Lars Thomsen, Viborg Modelflyveklub spurgte om hvordan stævnestøtte bliver udloddet. Svaret fra Allan 
Feld var, at bestyrelsen sætter rammerne for uddelingen af midler. I praksis vil det blive sekretariatet der står 
for håndteringen. 
 
Aage Damkjær, Bjerringbro MFK spurgte om det var muligt, at udvalget ændrede navn fra Flysikkerheds-
udvalget til Aktivitetsudvalget. Hertil svarede Allan Feld, at navnet var valgt af hensyn til Trafik- og 
Byggestyrelsen.  
 
Forslaget blev herefter sat til afstemning.  
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Forslag 3: Omlægning af Eliteudvalgsstrukturen. 
 
Hans Jørgen Christensen, Haderslev RC oplyste, at han efter vedtagelsen af forslag 2 trak det fremsatte 
forslag.  
 
Dog gjorde han opmærksom på at forslagsstillerne fortsat ønsker, at der skal være en yderligere dialog med 
bestyrelsen omkring eliteudvalgets struktur. 
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Forslag 4: Stop for udgivelse af Modelflyvenyt som papirmagasin 
 

 
 
 
Ulrik Møller redegjorde for baggrunden for det fremsatte forslag herunder gennemgang af forslaget. 
 
Lars Kildholt, Greve RC Center fremlagde en lang og personlig tale for at bevare Modelflyvenyt.  
 
Henrik Kildegaard argumenterede for en bevarelse af Modelflyvenyt.  
 
Martin Bjørnskov, UAS Sport Danmark gav udtryk for at mange de aktive dronepiloterne ind som medlemmer 
i Modelflyvenyt. Mange af disse piloter har den holdning at kontingentet er for højt og at de ikke ved hvad 
bladet skal bruges til.  
 
Aage Damkjær, Bjerringbro Modelflyveklub udtrykte sin støtte til Modelflyvenyt da han frygtede, at mange 
passive medlemmer ville forsvinde, hvis bladet forsvinder. Men der er også behov for at udvikle bladet til 
glæde for både passive og aktive piloter.  
 
Jørgen Mouritzen, Nordsjællands Modelflyveklub gav udtryk for at en del af redaktionen vil forsvinde hvis 
bladet udelukkende bliver elektronisk.  
 
Arne Nielsen, Falken mente, at så længe foreningen eksisterede skulle der være et blad med navnet 
Modelflyvenyt.  
 
Jørgen Holsøe, Københavns Fjernstyrings Klub fortalte, at han i en anden forening, hvor det trykte blad var 
blevet erstattet af månedlige e-mails. Det giver ikke samme tilknytningsforhold og derfor er han fortaler for at 
beholde bladet i sin nuværende version. 
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Hans Jørgen, Haderslev opfordrede alle til at komme med indlæg, artikler og debatter til bladet for dermed at 
skabe et endnu bedre blad.  
 
Ulrik Møller pointerede, at vi skulle have fokus på hvor mange aktive medlemmer vi mister ved at 
kontingentet er for højt i forhold til prisen, hvis vi ikke udgav bladet.  
 
Herefter blev forslaget sat til afstemning.  
 
2 stemmer for 
123 stemmer imod 
 
Forslaget blev ikke vedtaget. 
 
Forslag 4: Fjernelse af bestyrelsen pligt til at udgive et papirmagasin 
 
Flemming Kristensen redegjorde for baggrunden for det fremsatte forslag herunder gennemgang af 
forslaget. 
 
Martin Bjørnskov, UAS Sport Danmark argumenterede for at stemme for dette forslag idet det giver 
bestyrelsen den fornødne handlefrihed til at skabe de bedste rammer for bladet, både trykt og elektronisk.  
Det vil være muligheder i at få  
 
Regnar Petersen, Brande Modelflyveklub vil gerne opfordre til at stemme imod det stillede forslag da det 
giver bestyrelsen mulighed for at nedlægge bladet uden at bestyrelsen bliver påkrævet et alternativ i stedet 
for.  
 
Jørgen Mouritzen, Nordsjællands Modelflyveklub opfordrede til at stemme imod forslaget da man på 
nuværende tidspunkt er kontraktligt forpligtet overfor både redaktør, leverandører og øvrige 
samarbejdspartnere.  
 
Carsten Grøn, Jet Danmark kom med en opfordring til at stemme nej idet han mente, at der med den 
nuværende formulering af vedtægterne alene handler om, at man skal tilsende medlemmerne et blad. Der er 
ikke specificeret hvordan bladet skal tilsendes og dermed er der ikke noget krav om at det skal være et fysisk 
blad men kan være på mail eller anden vis. 
 
Lars Kildholt, Greve RC Center opfordrede også til at stemme nej til forslaget idet han mente, at der var de 
fornødne muligheder for fleksibilitet i den nuværende formulering i vedtægterne.  
 
Hans Jørgen, Haderslev opfordrede til at stemme nej. 
 
Marianne Pedersen, redaktør af Modelflyvenyt, oplyste at alle bladene findes i elektronisk version på 
www.modelflyvning.dk 
 
Henrik Larsen, Pandrup Modelflyveklub gjorde opmærksom på, at der i det fremsendt forslag er åbnet 
mulighed for at der ikke længere skal fremsendes til samtlige medlemmer men at man alene kan nøjes med 
at offentliggøre det elektronisk. 
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Flemming Kristensen, Silkeborg El og Svæv bemærkede, at der er forskellige fortolkninger af vedtægernes 
ordlyd idet det kunne opfattes som et krav om, at medlemsbladet skulle fremsendes pr. post.  
 
Arne Rasmussen, Haderslev opfordrede bestyrelsen til at trække forslaget. 
 
Herefter meddelte Flemming Kristensen, Silkeborg El og Svæv at bestyrelsen trak forslaget.  
 
Forslag 5: Stop for forsikring af erhvervspiloter 
 
Ulrik Møller redegjorde for baggrunden for det fremsatte forslag herunder gennemgang af forslaget. 
 
Troels Lund, Københavns Fjernstyrings Klub havde det synspunkt, at det var bedre at fastholde salget af 
forsikringer fordi der er vandtætte skodder mellem de typer af forsikringer. Vi kunne blandt andet tilbyde at 
unge medlemmer som på sigt kunne starte som erhvervspilot bliver inden for rammerne af Modelflyvning 
Danmark.  
 
Henrik Kildegaard fortalte om virksomheder, der med fordel har anvendt Modelflyvning Danmark som 
rådgiver og som forsikringsmulighed.  
 
Per Egelund Nielsen arbejder som kontrollant for blandt andet UAS Sport Danmark og Trafikstyrelsen og 
han oplever jævnligt at de professionelle dronepiloter også begynder at komme i modelflyveklubberne. Dette 
har medført at nogle af dem også er blevet ”almindelige” modelflyvepiloter med traditionelle modeller. 
 
Peter Vestergaard, Midtjysk Modelflyveklub opfordrede til at stemme nej til forslaget. Han gjorde klart at de 
professionelle  
 
Regnar Petersen, Brande Modelflyveklub opfordrede til samarbejde mellem de to typer af piloter. 
 
Arne Wissum, Nordsjællands Fjernstyringsklub kom også med en opfordring til et løbende samarbejde.  
 
Herefter blev forslaget sat til afstemning: 
 
2 stemmer for 
123 stemmer imod.  
 
Forslaget blev ikke vedtaget. 
 
 
Forslag 6: Præcisering af revideringsreglerne  
 
Flemming Kristensen redegjorde for baggrunden for det fremsatte forslag herunder gennemgang af 
forslaget. 
 
Herefter blev forslaget til afstemning.  
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  
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Forslag 7: Mulighed for bibeholdelse af certifikater efter længere fravær fra MDK 
 
På vegne af Søren Lohse fremlagde Allan Feld baggrunden for det fremsatte forslag herunder gennemgang 
af forslaget. 
 
Carsten Grøn, Jet Danmark opfordrede til at stemme nej til forslaget, idet der ikke er angivet et specifikt 
årstal for hvornår man kan få sit certifikat.  
 
Henrik Kildegaard spurgte om denne regel også vil gøre sig gældende for restanter, der udmeldes af 
Modelflyvning Danmark. 
 
Carsten Tønnesen, NFK opfordrede til at stemme nej idet det alene kræver en flyvning for at få sit certifikat 
igen.  
 
Lars Kildholt, Greve RC Center kom også med en opfordring til at stemme nej da det kan være svært at 
vedligeholde sine færdigheder når man ikke længere er aktiv pilot.  
 
David Brauner, Svendborg kom med en opfodring til at stemme ja idet man f.eks. kan bibeholde sit 
almindelig kørekort uanset om man kører aktivt eller ej.  
 
Peter Kruse, Brande Modelflyvning gav udtryk for at alle certifikater skal bortfalde ved udmeldelse af 
Modelflyvning Danmark, uanset om fraværet er frivilligt eller om det skyldes udmeldelse på grund af 
kontingentrestance.  
 
Herefter blev forslaget sat til afstemning. 
 
4 stemmer for forslaget 
121 stemmer imod forslaget 
 
Hermed blev forslaget ikke vedtaget. 
 
8 Etablere pulje af PR udstyr til udlån til klubber samt mulighed for køb  
 
Jacob Iserhorst redegjorde for baggrunden for det fremsatte forslag herunder gennemgang af forslaget. 
 
Der var fuld opbakning fra repræsentantskabsmødet til det fremsatte forslag men forslaget blev efter aftale 
ikke sat til afstemning.  
 
Bestyrelsen tilkendegav over for repræsentantskabsmødet, at de vil arbejde videre med forslaget 
 
Uddeling af Initiativpokalen 
 
Martin Bjørnskov var den stolte modtager af årets. 
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6. Valg af formand. 
 
Allan Feld genopstiller ikke.  
 
Herefter var der stående bifald og hyldest af Allan Feld for hans store arbejde som formand for Modelflyvning 
Danmark. 
 
Der opstillede følgende kandidater: 
 
Lars Kildholt, Greve RC Center kom herefter med en præsentation af sig selv og bevæggrunden for at 
opstille som formand. 
 
De fem punkter der skulle have var: 
 

• Vi skal have fokus på at få integreret dronepiloterne 
• Opfriskning af Modelflyvenyt 
• Nyt layout til hjemmesiden 
• Klubberne skal være frontløbere for sikre fortsat medlemstilvækst 
• Markedsføring over for offentligheden af fordelene ved at være modelflyver 

Et succeskriterie vil være når et flertal af klubberne kan melde om medlemsfremgang.  

Der var ikke øvrige kandidater til formandsvalget.  

Lars Kildholt enstemmigt valgt som ny formand for Modelflyvning Danmark. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
 
Til bestyrelsen opstillede følgende: 
 

• Troels Mikael Lund 
• Martin Bjørnskov 
• Ib Borris Jensen 
• Joen Petersen 
• Allan Feld 

Herefter fik 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: 

Troels Mikael Lund 122 stemmer 

Martin Bjørnskov 122 stemmer 

Ib Borris Jensen 71 stemmer 

Joen Petersen  35 stemmer  

Allan Feld  125 stemmer 
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 Dermed blev følgende valgt til bestyrelsen: 

Allan Feld, Troels Mikael Lund og Martin Bjørnskov.  

Som suppleant blev valgt Ib Borris Jensen. 
 
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  
 
Chris Jespersen fremlagde budgettet for det kommende år inklusiv uændrede kontingentsatser.  
 
Budgettet for 2016 er vedlagt som bilag 1. 
 
Budgettet blev enstemmigt godkendt. 
 
Flemming Kristensen redegjorde herefter for den pulje på kr. 400.000,00 som bestyrelsen har afsat til 
aktivitetsfremmende formål i 2016. 
 
Udvalget bliver sammensat af 5-7 klubformænd som skal skabe vilkår og rammer som skal danne grundlag 
for tildeling af midler.  
 
Der var enstemmig opbakning fra repræsentantskabsmødet til dette projekt. 
 
Herefter blev udvalget nedsat og det består herefter af følgende medlemmer: 
 
Leif Poulsen, Modelflyveklubben Area 15 
Henning Ryberg, Guldager Modelflyveklub 
Per Egelund Nielsen, Storkøbenhavns Modelflyveklub 
John Madsen, Vestfyens Modelflyveklub 
Rico Jørgensen, Odense Modelflyveklub 
 
Niels Christian Nielsen, Brønderslev Modelflyveklub 
Niels Hilker, Skibelund Modelflyveklub 
Aage Damkjær, Bjerringbro Modelflyveklub 
Chris Jespersen, Sekretariatet 
 
10. Eventuelt 
 
Marianne Pedersen, redaktør af Modelflyvenyt havde en præsentation af hvordan man kan finde 
Modelflyvenyt på www.modelflyvning.dk. Herunder blev en række forskellige forhold omkring bladet 
beskrevet.  
 
Hjalmer Nielsen, KDA sagde tak for et godt og langt samarbejde med Modelflyvning Danmark, specielt Allan 
Feld. 
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Per Egelund Nielsen, Storkøbenhavns Modelflyveklub gjorde opmærksom på at vi skal være bedre til at 
samarbejde med fullsize piloterne, herunder specielt ambulancehelikopterne så vi kan tage gensidigt hensyn 
til hinanden. 
 
Herefter var repræsentantskabsmødet slut 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden.  
 
Tidligere 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. 
 
Bilag 1: Regnskab 2015 og budget 2016. 
Bilag 2: Indkomne forslag til behandling. 
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