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Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark 2017 

 

Dato: Søndag den 26. marts 2017 kl. 10.00 

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

Mødetype: Repræsentantskabsmøde i Modelflyvning Danmark 

Deltagere: 34 klubber var repræsenteret med 111 stemmer ud af de 238 mulige stemmer.  

Ifølge vedtægterne skal det oplyses, at der ikke var afgivet fuldmagter mellem klubberne til dette års 
repræsentantskabsmøde. 

Deltagere fra bestyrelsen: Lars Kildholt, Peter Skotte, Allan Feld, Søren Vestermarken, Martin Bjørnskov, 
Ib Jensen, Troels Lund.  

Deltagere fra Sekretariatet: Chris Jespersen og Marttin Stuart Nielsen. 

Deltagere i alt: 87 deltagere, heraf 7 observatører. 

1. Valg af mødeleder og mødesekretær 
 
Ordstyrer/mødeleder: Marianne Pedersen (redaktør af Modelflyvenyt) blev enstemmigt valgt til 

ordstyrer/mødeleder og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt 
indkaldt jævnfør vedtægterne. 

 
Mødesekretær/referat: Chris Jespersen og Marttin Stuart Nielsen fra Sekretariatet. 
 
Stemmetællere: Regnar Petersen (Brande Modelflyveklub), Per Forst (Haderslev 

Modelflyveklub), Finn Andersen (Bjerringbro Modelflyveklub).  
 
2. Aflæggelse af årsberetning v/Lars Kildholt 

Formandens beretning er vedhæftet som bilag 1. 

Herefter var det muligt at stille spørgsmål til beretningen.  
 
Hans Jørgen Kristensen, RC-Parken spurgte om hvad, der sker med FAI-licenserne hvis KDA nedlægges. 
Lars Kildholt svarede, at det er et af de uafklarede spørgsmål omkring ”slankningen” af KDA. 
 
Der blev spurgt til det stigende medlemstal og Chris Jespersen, oplyste at mange erhvervspiloter nu har 
meldt sig ind i Modelflyvning Danmark. Men der en generel stor tilvækst af nye hobbypiloter.  
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Samtidig blev alle klubberne opfordret til at tage godt imod alle de nye piloter ude på pladserne, hvor mange 
har brug for de elementære ting i modelflyvningen. 
 
Ulrik Møller, Modelflyverne Aarhus efterspurgte balancen for Modelflyvenyt I/S. Allan Feld oplyste, at 
regnskabet Modelflyvenyt I/S alene fremlægges til orientering og derfor ikke en del af 
repræsentantskabsmødet. Balancen vedhæftes referatet.  
 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 
 
3 Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene 
 
Eliteudvalget v/Erik Dahl Christensen. 
 
Sportschef Erik Dahl Christensen i Eliteudvalget fremlagde beretningen.  
 
Årets Elitepilot blev Jes Nyhegn. 
 
Jes Nyhegn har deltaget i Worldcuppen i Fritlyvning og deltaget i konkurrencer over de meste af verden.  
 
Derudover gør Jakob Gram-Hansen det flot indenfor helikopterflyvning, hvor han opnåede en 13. plads til 
VM. 
 
Erik Dahl Christensen fortalte, at der i alle klasserne gøres et stort stykke arbejde på at udvikle sig både 
individuelt og som gruppe.  
 
I januar måned var alle landsholdsflyverne og alle talenterne samlet på Fyn, hvor i alt 27 piloter deltog. 
 
Det var første gang, at man havde samlet landsholdene på tværs af klasser og piloter, hvor der muligheder 
for at udveksle tips og tricks både for så vidt angår udstyr men også med fokus på den mentale tilgang til 
konkurrencerne.  
 
Derfor er det Erik Dahl Christensens projekt for eliteflyvningen ”Medaljer i fællesskab”, hvor vi på tværs af 
typer, piloter og kategorier hjælper hinanden med at blive bedre og dermed sikre topplaceringer i alle de 
konkurrencer vi deltager i.  
 
Vi skal være ambitiøse og sikre, at danske piloter kommer til at stå øverst på præmieskamlen.  
 
Der var ingen spørgsmål til udvalgets beretning. 
 
Regnar Petersen, Brande Modelflyveklub (Event Director / stævneleder) præsenterende F3F World 
Championship 2016, der blev afholdt i Danmark i den første uge i oktober måned 2016. 
 
Mesterskaberne blev afholdt i Thy / Morsområdet og det kom i stand med kort varsel. Da landsholdet havde 
været til VM i 2014 blev vi spurgt om vi i Danmark kunne afholde dette VM selvom der normalt er 4 års 
forberedelse til så stort et stævne. 
 
Der var tilmeldt 59 deltagere fra 20 lande, heraf 6 deltagere fra blandt andet New Zealand, USA og 
Venezuela. 
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Kategorien F3F er grundlagt i Danmark i tæt samarbejde med Norge og har sit udspring i området omkring 
Hanstholm.  
 
Der blev fløjet 24 tællende runder samt en ekstra runde på grund af en omflyvning. Det er det største antal 
runder, der nogensinde er fløjet til VM. Området har en masse forskellige skrænter men stævnet var 
begunstiget med at de anvendte skrænter lå indenfor kort geografisk afstand.  
 
Til stævnet blev der fløjet intenst i 5 dage. 
 
Regnar Petersen udtrykte stor ros til alle de frivillige, der har ydet en stor og dedikeret indsats som er 
nødvendig for at få så stort arrangement på benene på så kort tid. Også en stor tak til Modelflyvning 
Danmark, Marianne Pedersen (Modelflyvenyt) og Thisted kommune. 
 
Stævnet gav overskud og en del af overskuddet anvendes til at indstifte en pris ”Årets hjælper” som uddeles 
for første gang i 2017. 
 
Samtidig har stævnet givet et tilskud til Eliteudvalget som skal anvendes til et arrangement med en 
sportsmand / coach som kan hjælpe elitepiloterne. Det er dog en forudsætning at arrangementet skal være 
åbent for alle medlemmer af Modelflyvning Danmark.  
 
Regnar Petersen viste en række flotte billeder fra stævnet. 
 
Flysikkerhedsudvalget v/Troels Lund 
 
Arbejdet med at få forøget flyvehøjden står stille rent nationalt og der er ikke udsigt til en forøgelse af 
flyvehøjden i overskuelig fremtid.  
 
Der har i 2016 ikke været noget forandring i antallet af godkendte modelflyvepladser men Modelflyvning 
Danmark modtager i øjeblikket en række henvendelser fra kommunerne, der skal søger informationer og 
rådgivning omkring flyvepladserne samt deres placeringer. 
 
Stormodelkontrollanterne skal på nuværende tidpsunkt deltage mindst hvert andet år i et 
stormodelkontrollantseminar. Dette er med til at understøtte kontrollanterne så de er opdatede på både de 
tekniske og lovgivningsmæssige forandringer.  
 
De nuværende stormodelkontrollanter har et stort erfaringsmæssigt grundlag og der er ikke planlagt nogen 
større ændringer i de kommende år. 
 
Der er på nuværende tidspunkt ca. 65 kontrollanter, der dækker alle flytyper. Tidligere har der været ca. 100 
kontrollanter.  
 
Der var ingen spørgsmål til udvalgets beretning. 
 
Uddeling af ”Årets kurv” 
 
Lars Kildholt fortalte, at bestyrelsen har et stort ønske om at anerkende et medlem som har gjort en stor og 
ekstraordinær indsats.  
Regnar Petersen, Brande Modelflyveklub modtog prisen som den første for hans utrættelige arbejde og 
indsats for modelflyvningen i Danmark.  
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4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 
 
Chris Jespersen, Sekretariatet fremlagde regnskabet for 2016, som var revideret af intern revisor Ejner Hjort.  
 
Regnskabet fremgår af bilag 2. 
 
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 
 
5. Behandling af anmeldte forslag 
 
Der var 2 forslag til behandling. 
 
Forslag 1: Vedtægtsændring 
 
Fremsat af Flemming Kristensen, Silkeborg El og Svæv. 

(Forslag til en vedtægtsændring, som er tilføjet med rød tekst i vedtægternes § 12) 

§ 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. 

Bladet skal være til rådighed på udgivelsesdagen, på MDK hjemmeside, den lukkede del for MDK 
medlemmer. Hvis medlemmet ikke ønsker at få tilsendt det fysiske trykte blad, kan dette meddeles MDK. 

Flemming Kristensen præsenterede og redegjorde for de betragtninger, der lå bag forslaget 

Erik Dahl Christensen spurgte til den mulige besparelse i forhold til f.eks. lavere trykomkostninger eller 
anvende disse blade til markedsføring.  

Poul Munch Andersen spurgte til om dette vil give anledning til mere arbejde i Sekretariatet, idet medlemmer 
kan få mulighed for at fravælge Modelflyvenyt via deres login til medlemsdatabasen.  

Lars Kildholt oplyste, at bestyrelsen ikke var modstander af det fremsatte forslag dog kan der opstå 
udfordringer såfremt der skal leveres ”pligtstof” til alle medlemmer af Modelflyvning Danmark.  

Marianne Pedersen oplyste, at hun fra tid til anden læste andre magasiner som hun ikke selv abonnerer på 
og derfor var hun positiv overfor ideen om, at anvende det overskydende antal blad som markedsføring 
andre steder.  

Per Egelund Nielsen, Storkøbenhavns Modelflyveklub, syntes det var en god ide, hvis man kan donere sit 
blad og så man selv kan vælge den nye modtager. 
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 Joen Pedersen, Fyns Modelflyveklub foreslog at bladet kunne distribueres lokalt i klubberne. 

Aage Damkjær, Bjerringbro Modelflyveklub gav udtryk for at der kunne blive tale om en udsultning af 
redaktionen, så det på sigt kunne betyde en nedlæggelse af Modelflyvenyt. 

Carsten Grøn, Jet Danmark gav udtryk for at såfremt der var gevinst ved at sende Modelflyvenyt ud til f.eks. 
ungdomsskoler, så skulle vi gøre det under alle omstændigheder.  

Per Forst, Haderslev RC-klub var ked af, at der var tale om et enten eller men at det i stedet skulle være 
både/og.  

Peter Krusager, Brande Modelflyveklub gjorde opmærksom på at man med denne løsning kunne man have 
begge dele og at det vil være godt at få anvendt de ”overskydende” numre til markedsføring. Tilmelding 
kunne ske via online via hjemmesiden. 

Martin Bjørnskov, UAS Sport Danmark mente, at Modelflyvenyt skulle være frit tilgængeligt for alle og man 
bør i samme forbindelse overveje om f.eks. pdf-formatet er det rigtige format fremover. Derfor bør 
Modelflyvenyt også være tilgængeligt i en række digitale formater.  

Flemming Kristensen oplyste, at alle medlemmer fortsat vil modtage Modelflyvenyt med mindre man aktivt 
fravælger at modtage den fysiske udgave af bladet.  

Keld Hansen, Modelflyveklubben Falken gav udtryk for at forslaget kunne være første skridt til at nedlægge 
Modelflyvenyt.  

Herefter var redegjorde bestyrelsen for deres individuelle holdninger til det fremsatte forslag. 

En række deltagere gav herefter udtryk for deres holdning for eller imod forslaget. 

Flemming Kristensen oplyste efter endt debat, at han trækker forslaget og opfordrede samtidig bestyrelsen til 
at arbejde videre med opgaven. Denne opfordring tog bestyrelsen til sig. 

Marianne Pedersen meddelte, at redaktionen af Modelflyvenyt vil kigge på mulighederne for at få 
offentliggjort en online-version af det nye nummer Modelflyvenyt på udgivelsesdagen.  

Forslag 2: Forslag vedrørende stormodelkontrollanter. 
 
Forslaget er stillet af Hans Peter Nørgaard, Skanderborg Modelflyveklub. 

Hver klub skal have ret til at have minimum en stormodelkontrollant. 

Stormodelkontrollanten skal kunne komme på kursus minimum hvert andet år, for at kunne opretholde sin 
stormodelkontrollantstatus. 

Ovennævnte skal være gældende så længe de nuværende regler for området er gældende. 
 
Hans Peter Nørgaard redegjorde for baggrunden for forslaget.  
 
Troels Lund oplyste at der i Modelflyvning Danmark er godkendt 1.130 stormodeller, primært motormodeller 
der udgør 800 af de godkendte modeller.  
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Motor: 71% 
Jet: 22% 
Svæv: 6% 
Helikopter: 1% 
Multirotor: under 1% 
 
I 2008 ændrede man vilkårene for stormodelgodkendelse således, at man som pilot er godkendt til alle 
modeller indenfor samme grupper. Samtidig reducerede man antallet af stormodelkontrollanter så der i dag 
er 66 kontrollanter. Disse kontrollanter er fordelt nogenlunde ligeligt over hele landet.  
 
Af disse kontrollanter er 33% passive, idet de ikke har godkendt en model indenfor en periode på op til 3 år. 
En anden tredjedel har godkendt 1-2 modeller og den resterende del har godkendt mellem 3 og 20 modeller. 
 
Derfor ønsker bestyrelsen at fastholde denne model så vi sikrer, at de enkelte kontrollanter fortsat er 
tilknyttet Modelflyvning Danmark og ikke de enkelte klubber.  
 
Brian Thiel, Bjerringbro Modelflyveklub opfordrede til at man udskiftede de passive stormodelkontrollanter 
med nye der gerne vil være aktive. 
 
Keld Hansen, Modelflyveklubben Falken opfordrede til, at de passive kontrollanter kunne komme med som 
”føl” sammen med en af de aktive kontrollanter  
 
Poul Munch Andersen redegjorde for at man som stormodelkontrollant bruger seminaret bruges som en 
opdatering da det kun er med erfaringen man kan få rutinen.  
 
Lars Kildholt gav udtryk for, at der skal være færre stormodelkontrollanter ved at fjerne en række af de 
passive kontrollanter og derefter vælge en række nye kontrollanter afhængig af behov og geografi. 
 
Herefter blev forslaget til afstemning: 
 
2 stemmer for forslaget 
109 stemmer imod forslaget 
0 stemte hverken for eller imod. 
 
Forslaget er dermed forkastet. 
 
6. Valg af formand. 
 
Punktet udgår i år da Lars Kildholt ikke er på valg i år. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
 
Til bestyrelsen opstillede følgende: 
 

• Søren Vestermarken 
• Peter Skotte 
• Ib Borris Jensen 
• Jeppe Alkærsig (som suppleant) 
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Herefter fik de enkelte kandidater fik herefter mulighed for kort at præsentere sig selv og baggrunden for at 
stille op.  

Der blev afgivet 110 stemmer, hvoraf 4 var ugyldige og 2 var blanke. 

Afstemningen foregik skriftligt og med følgende resultatet: 

Søren Vestermarken 93 stemmer 

Peter Skotte  102 stemmer 

Ib Borris Jensen 35 stemmer 

Jeppe Alkærsig 77 stemmer  

Dermed blev følgende valgt til bestyrelsen: 

Peter Skotte, Søren Vestermarken og Jeppe Alkærsig 

Som suppleant blev valgt  
 
Ib Borris Jensen 
 
8. Valg af revisorer og suppleant 
 
Per Olesen (Radioflyveklubben) blev enstemmigt valgt til kritisk revisor. 

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

9. Budget og kontingent for det kommende år  
 
Chris Jespersen fremlagde budgettet for det kommende år inklusiv uændrede kontingentsatser.  
 
Budgettet for 2017 er vedlagt som en del af bilag 2. 
 
Der gøres opmærksom på, at udgifterne under Hobbyudvalget dækker over blandt andet stævnestøtte.  
 
Aage Damgaard gjorde opmærksom på, at udlodningen af puljemidler havde haft meget stor positiv effekt 
ude i klubberne.  
 
Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 
 
Uddeling af Initiativpokalen 
 
Lars Kildholt begrundende årets prismodtager og det var Michael Gibson, der er kendt som en aktiv 
bidragsyder til Modelflyvenyt. 
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10. Eventuelt 
 
Poul Much Andersen opfordrede til, at deltagerne på repræsentantskabsmødet til at rejse sig op når man 
havde et indlæg på mødet. Samtidig opfordrede til en god tone i den virtuelle debat. 
 
Der blev opfordret til, at det er indføres en teoriprøve i forbindelse med erhvervelsen af certifikater.  
 
Erik Dahl Christensen, Østfyns Modelflyveklub udtrykte stor ros til bestyrelsen og i særdeleshed Peter Skotte 
for hans store indsats i forbindelse med konverteringen af Forum. 
 
Peter Skotte oplyste, at vi har 6 sæt med beachflag og bannere som man kan låne ude i klubberne. Disse 
pakker kan findes via udlånslisten på hjemmesiden. 
 
Flemming Kristensen, Silkeborg El og Svæv fortalte dagens gode historie omkring godkendelse af den nye 
modelflyveplads. 
 
Brian Frederiksen, Jydsk Luftcirkus Spjald opfordrede bestyrelsen til at lave en landsdækkende kampagne 
for Modelflyvningens Dag. 
 
Martin Bjørnskov oplyste, at han står for at få lavet meget af indholdet på vores Facebook-side og kom med 
en opfordring til, at alle kom med gode ideer og input til indhold. Det kunne være små videoer om de 
forskellige typer af modelflyvning.  
 
Keld Hansen, Modelflyveklubben Falken spurgte om hvordan man nu søger de midler som tidligere blev 
håndteret via Hobbyudvalget. Chris Jespersen oplyste, at klubberne blot skal søge via en henvendelse til 
Sekretariatet. Vejledning findes på hjemmesiden. Samtidig kom Keld Hansen med opfordring om at anvende 
stormodelkontrollanternes del af Forum til konstruktiv debat. 
 
Marianne Pedersen opfordrede alle klubberne til at indsende input omkring Modelflyvningens Dag, artikler 
om hvordan puljemidlerne er anvendt og efterlyste samtidig artikler om helikopterflyvning.  
 
Samtidig søger Marianne Pedersen historier om hvordan man kan anvende dronerne i alternative 
sammenhænge. Endvidere efterlyses flere historier ude i klubberne.  
 
Lars Kildholt havde fået brev fra Frankrig og det var et diplom med den officielle rekord i solcelleflyvning sat 
af Torben Krogh.  
 
Der blev efterspurgt en status på videokonkurrencen og Lars Kildholt oplyste, at der var fundet en vinder. 
Vinderne får direkte besked. 
 
Herefter var repræsentantskabsmødet slut 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden.  
 
Formand Lars Kildholt takkede dirigenten for veludført arbejde og ønskede herefter alle en god sæson. 
 
Bilag 1: Bestyrelsens beretning 
Bilag 2: Regnskab 2016 og budget 2017 
Bilag 3: Regnskab for I/S Modelflyvenyt inklusiv balance. 
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