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Referat fra repræsentantskabsmøde 

Søndag den 19. marts 2018 

 

Deltagere: 88, heraf 1 observatør 

Antal klubber: 37 

Antal stemmer: 124 stemmer ud af MDKs 256 stemmer var repræsenteret 

Fuldmagter: Ingen 

Formand Lars Kildholt bød forsamlingen velkommen og ønskede for mødet, at der ville være en høj grad af 

involvering fra deltagerne.  

 

1. Valg af mødeleder 

Bestyrelsen foreslog Marianne Pedersen som dirigent. Der var ingen andre forslag og Marianne blev 

valgt. 

 

Sekretariatet blev valgt som sekretærer. 

  

Stemmetællere: 

Per Forst (Haderslev Modelflyveklub) 

Marianne Pedersen (Modelflyvenyt) 

Marttin Nielsen (Sekretariatet) 

 

Marianne Pedersen kunne konstatere at Repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt. 

 

2. Aflæggelse af årsberetningen v. formanden 

Lars Kildholt havde offentliggjort sin skriftlige beretning i Modelflyvenyt nr. 2, 2018, hvorfor der 

henvises til denne.  Det var ud fra et ønske om at bruge en større del af mødet på at diskutere 

fremtiden end fortiden. 

 

Dagsordenen var i henhold til vedtægterne blevet udvidet med 3 ekstra punkter til dét formål: 

• Hvad skal vi med Modelflyvning Danmark i fremtiden? 

• Præsentation af ny hjemmeside 

• Præsentation af bestyrelsens planer med Modelflyvenyt 

 

Carsten Danielsen (EFK87) spurgte til rækkefølgen i dagsordenen, hvor det formelle kunne komme 

først. Bestyrelsen ønskede i forhold til økonomi og arbejdsopgaver inden et valg, at høre hvad 

medlemmerne ønsker sig af foreningen.  

 

Modelflyvenyt eksisterer ikke mere som den selvstændige virksomhed I/S Modelflyvenyt. Regnskabet 

og driften er implementeret i Modelflyvning Danmarks regnskab. Opgaverne er fordelt i Sekretariatet 

og hos Redaktøren Marianne Pedersen.  
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En tak til Sekretariatet og Marianne Pedersen for driften af og samarbejdet omkring Modelflyvenyt.  

 

Lars Kildholt kommenterede de senere års stigende pres på klubber, både hvad angår arealer til 

modelflyveplads og indskrænkninger i aktiviteterne pga. støjpåvirkning af omgivelserne.  Opfordringen 

til klubberne er at sætte sig ind i de generelle og lokale bestemmelser og til at have styr på alle aftaler 

og lejekontrakter og ikke mindst på flyvepladsens landzonetilladelse. 

 

En majoritet af de luftsportsorganisationer der tilsammen udgjorde KDA, valgte på seneste 

repræsentantskabsmøde i KDA at reducere KDA’s omkostninger og anlægsaktiver. Det har efterladt 

KDA som en skygge af sig selv uden generalsekretær og baseret alene på frivillig arbejdskraft. 

Det er KDA opgave i egenskab af ’ National Airsport Control (NAC)’ organisation at formidle FAI 

sportslicenser til såvel modelpiloter som full size piloter, der skal deltage i luftsport efter FAI’s regler. 

Modelflyvning Danmarks sekretariat får med tiden mulighed for at udstede sportslicenser til 

modelflyvere og indtil da, bestilles licenserne hos KDA’s formand Hjalmar Nielsen. 

 

 

3. Hvad skal vi med Modelflyvning Danmark i fremtiden? 

Lars Kildholt orienterede om de mange muligheder, der er for Modelflyvning Danmark. Som et led i 

dialogen ønskede bestyrelsen inspiration i forhold til hvor Modelflyvning Danmark kan gøre en forskel 

for klubberne og hobbyen. 

 

Lars Kildholt gennemgik en inspirationsliste med muligheder: 

 

• Medlemsadministration for klubber/interessegrupper? 

• Kassererfunktionen for klubber/interessegrupper? 

• Honorarer? Fx for artikler optaget i Modelflyvenyt. 

• Køb af jord til flyvepladser? 

• Gør det umulige muligt fonden? Lån til klubber til aktivitetsfremmende formål.  

• Flere puljemidler? 

• Større hobbyudvalgspulje? 

• Mere synlig på sociale medier?  

• Idéer fra salen. 

 

Herefter var der 10 minutters ”walk and talk” om emnet over en lille tår kaffe.  

De følgende emner blev bragt frem i plenum. Mødedeltagernes interesse for de enkelte forslag blev 

tilkendegivet ved brug af de uddelte røde og grønne stemmesedler. Der var dog ikke tale om en 

afstemning, men kun om en stemningstilkendegivelse.   

• Nationalt MDK Center (Jens Arnt, EFK87) 

• Hjælp til fund-raising (Peter Krusager, Brande MFK) 

• Få nye medlemmer ud i klubberne (Peter Krusager, Brande MFK) 

o Rabatordning i MDK, hvis du er medlem af en klub (Per Engelund, SMK) 

• Konsulentbistand i forbindelse med godkendelse af flyvepladser (Jakob Bæk Andersen, 

EFK87) 
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o Fokus på procedurer/regler fx støjmålinger 

o Vidensdeling om udfordringer ved etablering af klubber og flyvepladser 

• Medlemskab af DGI (Flemming Kristensen, Silkeborg El og Svæv) 

o DGI véd meget om folkeoplysningsloven.  

• Faciliteter ude i klubberne (Flemming Kristensen, Silkeborg El og Svæv) 

o Bedre faciliteter tiltrækker medlemmer. 

• Flere midler til Eliten (Hans Jørgen, RC-Parken) 

• Landsdækkende reklame i fx TV (Per Olesen, Radioflyveklubben) 

• Ungdomslejr (Torben Lund, Aviator) 

o For nybegyndere 

o For unge mennesker 

• Lettere adgang til klubber, (Henrik Hansen, Aviator) 

• Fælles front mod gebyrer, (Henrik Hansen, Aviator) 

• Tilgang til Modelflyvning Danmark (Per Grunnet, Fritflyvning) 

o En fælles vej ind i fællesskabet 

• Youtube.com, mere brug heraf (Per Engelund, SMK) 

• Pressehjælp (Axel Handrup, Midtjysk MFK) 

o Hjælp til markedsføring fx idekatalog 

•  Image for Modelflyvning Danmark (Niels Lyhne Hansen, Linestyring) 

o Hvordan ser ”udenforstående” på Modelflyvning Danmark 

• DGI samarbejde med Modelflyvning Danmark som medlem, (Keld Hansen, MFK Falken) 

• Introduktionsforløb for nye medlemmer (Allan Feld, AMC) 

• Eksterne facilitatorer i MDK bestyrelsen (Regnar Petersen, Brande MFK) 

• Fokus ungdomsarbejde (Martin Bjørnskov, Guldager MFK) 

 

 

4. Aflæggelse af årsberetningen fra udvalgene 

 

Eliteudvalg v/Erik Dahl Christensen, Sportschef  

Præsenterede årets gang i elitegruppen herunder de fine opnåede resultater. 

Eriks beretning findes på hjemmesiden sammen med dette referat.  

 

Årets Elitepilot blev hele Helikopterlandsholdet for den 3. plads de tilkæmpede sig ved VM.  

Tillykke godt gået.  

 

Erik Dahl Christensen berettede om den årlige nyligt afholdte landsholdssamling, som endnu kun er den 

anden i rækken, men som betragtes som meget givende for deltagerne og sporten.  

 

Erik sluttede af med at takke organisationen for et godt samarbejde. 

Bestyrelsen siger til gengæld tak til Erik for gode initiativer og hans utrættelige arbejde som sportschef. 
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Flysikkerhedsudvalget v/Troels Lund 

Udvalget består af 3 underudvalg: 

• Højdeudvalget 

• Stormodeludvalget 

• Flyvepladsudvalget 

Årets udfordringer har været størst omkring den nye Landdronebekendtgørelse. Specielt forløbet omkring 

MDKs generhvervelse af bemyndigelse til at godkende modelflyvepladser, har fyldt meget.  

En del af arbejdet i året har været udarbejdelse af den driftshåndbog/Flyvepladshåndbog, som er en 

forudsætning for denne bemyndigelse. Håndbogen er nu til godkendelse i Trafikstyrelsen. 

Modelflyvning Danmark har ikke bemyndigelse til at udstede dispensationer for 

Landdronebekendtgørelsen. De tidligere praktiserede én-dags tilladelser er derfor ikke længere mulige. 

Når der opstår behov for dispensationer, skal disse sendes til Flyvepladsudvalget, som formidler dem til 

behandling i Trafikstyrelsen.  

 

Allerede givne dispensationer og godkendelser er fortsat gældende, men godkendelse af nye flyvepladser 

kan ikke ske før MDKs bemyndigelse er i hus. 

 

Der er på hjemmesiden en tjekliste til, hvad der skal til for at få godkendt nye modelflyvepladser. Kontakt 

gerne Flyvepladsudvalget via Sekretariatet. De første kontakter forud for en egentlig sagsbehandling sker 

nemmest pr. telefon. Den egentlige sagsbehandling skal som følge af bemyndigelsen journaliseres i alle 

detaljer med henblik på kontrol og mulig agtindsigt. 

 

Der blev spurgt fra salen om der er myndighedskrav om dronetegn og registrering ved flyvning fra en 

modelflyveplads. Formanden svarede herpå, at det er der ikke. Allan Feld opfordrede trods dét til, at flest 

mulige medlemmer tager dronetegnet. Det er både nemt og billig for en erfaren pilot og måske lærerigt for 

en uerfaren pilot. Desuden giver det lov til at flyve på andre arealer end modelflyvepladser under dækning 

af ansvarsforsikringen. 

 

5. Præsentation af ny hjemmeside 

Peter Skotte, bestyrelsen præsenterede en arbejdsskabelon til en ny hjemmeside. Der har været fokus 

på: 

• Tilgængelig platform på alle medier (PC, tablet og mobil) 

• Visse informationer bevares fra den nuværende side, men tjeklæses for opdatering 

• Nyheder på siden 

• Kalenderfunktion integreres  

• Tilmeldingsprocedure bliver forsimplet 

• Nemmere lokalisering af flyvepladser vha. forbedret søgefunktion.  

Der arbejdes videre med hjemmesiden og der orienteres mere herom i Modelflyvenyt.  

Målet er at have hjemmesiden på plads inden sommerferien. 

Der vil blive tilbudt et kursusseminar for kommende redaktører af den nye WEB. 
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6. Præsentation af bestyrelsen planer med Modelflyvenyt 

Lars Kildholt gennemgik en årsoversigt på omkostningerne vedr. drift/udgivelse af Modelflyvenyt holdt op 

mod de samlede kontingentindbetalinger. Udgiften ligger rimelig stabilt omkring 40%. Besparelse på 

administrationen af Modelflyvenyt reinvesteres i bladets kvalitet.  

 

Deltagerne fik en særudgave af Modelflyvenyt udleveret for at kunne bedømme den tekniske kvalitet. 

Prøvetrykket er lavet i et oplag på 100 stk.  

 

 

Væsentlige ændringer: 

• Bedre papirkvalitet 

• Lakeret forside 

• Skarpere billeder 

• Forbedret layout 

 

 

 

 

Martin Bjørnskov, Bestyrelsen præsenterede ”MODELFLYVENYT GOES ONLINE” en ny platform, der 

sammen med bladet skal ramme flere i målgruppen for vores hobby. Planche - Hvorfor nu det? 

 

• Indhold på sociale medier 

• Søgemaskineoptimering 

• Medlemshvervning 

• Søgning på indhold 

• Dynamik mellem indhold i blad og online uddybning  

• Bedre adgang for mobile enheder 

• Større aktualitet (nyheder mens de er nye) 

Arbejdsgruppen vil løbende informere om status på projektet.  

  

7. Fremlæggelse af revideret regnskab v/Chris Jespersen (Sekretariatet) 

Regnskabet blev præsenteret og godkendt af forsamlingen.  

 

Modelflyvning Danmark har en aldeles sund økonomi, som bestyrelsen ønsker skal komme klubberne til 

gode jf. tidligere i referatet. MDK skal have en sund økonomi, men vi skal også have gavn af pengene. 

Flemming Kristensen (Silkeborg El & Svæv) spurgte til om Danske Bank var den korrekte bankforbindelse 

under henvisning til kommentarer i regnskabet om valget af netop Danske Bank. Hertil svarede vores 
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kasserer Chris Jespersen at Danske Bank er valgt som vores pengeinstitut, da de er udpeget som SIFI 

pengeinstitut. I praksis betyder det at banken er underlagt skærpede krav til solvens, kredithåndtering og 

mulighed for rekonstruktion.  

Flemming Kristensen opfordrede til at bestyrelsen, som ansvarlig ledelse, sammen med revisoren 

gennemfører uanmeldte kontroller af regnskab og beholdninger. Flemmings opfordring blev taget ad 

notam og vil blive drøftet yderligere i bestyrelsen.  

 

8. Behandling af anmeldte forslag 

 

Forslagene var forud for mødet gjort tilgængelige på hjemmesiden.  

Her kan de stadig findes i deres fulde ordlyd. 

 

Forslag fra bestyrelsen om ændring vedr. tilslutning FAI/KDA 

Der blev i forslaget tilføjet ”kan” i forbindelse med tilslutning til FAI.  

Forslaget blev vedtaget med 122 stemmer for og 2 blanke.  

 

KDA administrerer i dag Danmarksrekorder.  

Modelflyvning Danmark skal sikre sig at datagrundlaget ikke går tabt som følge af en evt. omlægning. 

 

Forslag fra Ole Steen Hansen 

Ole Steen motiverede forslaget. Fokus på flere og bedre billeder, kortere tekster, mere indhold, bedre 

kvalitet samt større og mere aktiv indsats fra hovedredaktøren side. 

 

Per Grunnet (Fritflyvning + bladets første redaktør) kommenterede uddybende på forslagets indhold og 

henviste til Modelflyvenyts lange historien. Per havde udarbejdet en statistik over tekstmængden (udtrykt i 

anslag) pr. blad i tiden fra den spæde start og indtil nu. Statistikken viste at tekstmængden i forhold til 

billeder m.v. (undtaget annoncer) er faldet til under halvdelen.  

Vi skal undgå artikler der ikke har det rigtige indhold og sørge for at have den rigtige informationstæthed. 

Per Grunnets råd er at en beslutning i henhold til forslaget er for afgørende til at blive besluttet på 

Repræsentantskabsmødet. Samtidig opfordrede Per Grunnet til, at der blev nedsat en faggruppe, som kan 

komme med input til layout og indhold.  

 

Lars Kildholt gav anerkendelse af Ole Steens meget flotte billeder, og opfordrede Ole Steen til at bidrage 

med gode billeder og artikler til Modelflyvenyt.  

 

Flemming Kristensen (Silkeborg El & Svæv) kommenterede på de idéer og tanker bestyrelsen har 

præsenteret for Modelflyvenyt. Flemming Kristensen og gjorde opmærksom på at en vedtagelse af 

forslaget ville låse bestyrelsens mulighed for at arbejde med bladets udvikling. Flemming opfordrede til at 

grenredaktørerne kommer mere ud i marken, hvor tingene sker.  
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Lars Kildholt/bestyrelsen opfordrede ligeledes til at stemme imod forslaget for at undgå at fastfryse bladets 

tekniske og redaktionelle udvikling på grundlag af en Repræsentantskabsbeslutning på nuværende 

tidspunkt. 

 

Niels Lyhne-Hansen (Linestyring) roste forslaget om faggruppe og opfordrede til at honorarer kunne løfte 

kvaliteten. Foreslog at man kombinerer redaktørens opgaver med bladudgivelsen og drift af online 

platform.  

 

Torben Lund (Aviator) opfordrer til at klubberne og medlemmerne indsender artikler og materiale i samme 

høje grad som det skete for år tilbage.  

 

Ole Steen Hansens forslag blev forkastet ved håndsoprækning. 

 

Forslag Per Egelund 

Per motiverede forslaget, som bunder i den udfordring at mange klubber har med at opretholde 

tilladelserne pga. ny infrastruktur som motorveje, jernbaner, boligbyggerier.  

 

Lars Kildholt (Formand) har rådført sig med en af MDKs advokater i spørgsmålet om hvor vidt en flyveklub 

juridisk er bedre stillet som ejer af banearelet i forhold til at være lejer af banearealet. 

Der er i flg. advokaten stort set ingen forskel i retsstillingen. 

Dog kan det være en fordel at eje jorden på flyvepladser med en permanent landzonetilladelse da man selv 

sagt undgår risikoen for at blive sagt op af lodsejeren.  

Men i alle andre forhold som støj, naboklager osv. er der ingen forskel.  

 

Flemming Kristensen (Silkeborg El og Svæv) har erfaring for at en god og tæt kontakt med såvel 

Kommunens forvaltning som politikerne kan være særdeles gavnlig for klubben.  

 

Forslaget blev trukket under henvisning til dialogen tidligere på dagen, hvor en mulig lånefond/puljemidler 

kan hjælpe klubberne.  

 

Forslag Ulrik Møller 

Ulrik motiverede forslaget.  

 

Torben Lund (Aviator) argumenterede for at fastholde stormodelordningen, da det modsat kan gå udover 

sikkerheden.  

 

Lars Kildholt (Formand) orienterede om lovgivningen og formålet med opretholdelsen af godkendelserne. 

Det har ikke siden 1994 været et lovkrav at godkende hverken stormodeller eller deres piloter. 

Det er en beslutning truffet af daværende RC-unionen og videreført af MDK.  

Bestyrelsen mener at ordningen fungerer efter hensigten og sikrer et kontrolleret sikkerhedsniveau for 

såvel piloter som modeller. Ordningen er desuden et aktiv i dialogen med Trafikstyrelsen og 

forsikringsselskabet. En vedtagelse af forslaget kan medføre en øget forsikringspræmie, da forsikringen 

lægger vægt på at Modelflyvning Danmark har et sikkerhedsmæssigt setup up der fungerer.  
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Flemming Kristensen (Silkeborg El og Svæv) orienterede om klubbens holdning til sagen. Flemming 

opfordrede til at stemme fór forslaget med baggrund i at sikkerheden er bedre varetaget i de lokale 

modelflyveklubber.  

 

Jens Arnt (EFK87) roste ordningen og anser dent som vigtigt for sikkerheden.  

 

Axel Handrup (Midtjyske Modelflyveklub) orienterede om at godkendelse af klubbens beliggenhed tæt på 

Herning Flyveplads er betinget af stormodelordningen og af samarbejdet med Trafikstyrelsen.  

 

Forslaget blev forkastet med 2 stemmer for, 4 blanke og resten imod. 

  

9. Valg af formand 

Lars Kildholt blev genvalgt som formand med applaus. 

 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

124 stemmer Troels M. Lund (genvalgt, 2 årige periode) 

115 stemmer  Allan Feld (genvalgt, 2 årige periode) 

113 stemmer Martin Bjørnskov (genvalgt, 2 årig periode) 

98 stemmer  Andreas Thomsen, Silkeborg El og Svæv (valgt, 1 årig periode) 

40 stemmer  Niels Chr. Nielsen, Brønderslev Modelflyveklub (valgt som suppleant) 

 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Per Olesen (Radioflyveklubben) blev genvalgt som revisor. 

Ole Hilmer Petersen (Radioflyveklubben) genvalgt som revisorsuppleant. 

 

12. Budget og kontingent for det kommende år v/Chris Jespersen (Sekretariatet) 

Lars Kildholt løb gennem budgettets hovedposter, Der budgetteres med et underskud på ½ mio. 

 

Regnar Petersen (Brande MFK) var betænkelig ved at der budgetteres med underskud i en tid, hvor MDK 

måske skal kaste sig ud i investeringer jf. initiativerne. 

Lars Kildholt argumenterede, at vi i adskillige år har budgetteret med underskud, men alligevel er endt med 

et overskud som følge af generelt pessimistisk budgettering. 

 

Budgettet for 2018 blev godkendt med applaus.  

 

Bestyrelsen har taget et initiativ for at tilgodese de hel unge piloter. 

Juniorkontingentet har i mange år være 300Kr. plus 100 Kr. indmeldelsesgebyr. 

Som følge af initiativet nedsættes kontingentet til kun 100 Kr. og der opkræves ikke længere 

indmeldelsesgebyr for juniorerne. Yderligere forlænges den periode man er juniormedlem fra det fyldte 16 

år til det fyldte 18 år. 

 

Ulrik Møller, Modelflyverne Aarhus argumenterede for at MDKs gode økonomi skulle bruges til at reducere 

kontingenterne generelt, sådan at både juniorer og seniorer kunne få lettere adgang til modelflyvningen.  
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Ulrik bekymret for den omkostning et reduceret juniorkontingent kunne medføre. 

Lars Kildholt svarede, at bestyrelsen har kalkuleret en forventet omkostning på 30.000 Kr. om året i og med 

at det reducerede kontingent giver underskud. Men bestyrelsen betragter det som en investering i 

ungdommen. 

Endelig var Ulrik bekymret for at ordningen kunne misbruges. 

Lars svarede, at det kan den. Men skulle det tage uventet omfang, er det i bestyrelsens magt at suspendere 

ordningen med kort varsel. 

 

Chris opfordrede klubberne til at tage lignende initiativer så det for alvor kunne blive billigt at starte som 

junior. 

 

 
 

13. Eventuelt 

Keld Hansen (MFK Falken) huskede bestyrelsen på løftet om at offentliggøre forsikringsskader i 

Modelflyvenyt. Det løfte har bestyrelsen indfriet. Der har lykkeligvis ikke være nogen skader at berette. 

Sekretariatet henviste til artiklen i Modelflyvenyt nr. 1.  

Martin Bjørnskov (bestyrelsen) præsenterede et lynoplæg vedr. brug af sociale medier. Modelflyvning 

Danmark skal være til stede på Facebook, Instagram, Youtube….. og færdiggør selv listen. Klubberne 

opfordres til at sende materiale/news ind til Modelflyvning Danmark. Ambassadører efterlyses.  

GDPR Persondatalovgivningen. 

Det blev spurgt fra salen om MDK har opmærksomhed på den kommende stramning af 

persondatalovgivningen. Det kunne Lars Kildholt bekræfte at MDK har. 

 

Pokaler  

Årets initiativpokal blev uddelt til Silkeborg El & Svæv for deres store og initiativrige ungdomsarbejde.  

Mange havde fortjent at få en kurv for ”Det lange seje træk”, men der ér kun én kurv, og den tilfaldt Keld 

Hansen, MFK Falken som ér og i mange år har været et stort aktiv for modelflyvningen. 

Lars Kildholt (genvalgt formand) takkede for god ro og orden og med ønsket om en god sæson med mange 

flyvedage. Det vil formanden naturligvis blive holdt op på. 


