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Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark 2019 

 

Dato: Søndag den 17. marts 2019 kl. 10.00 

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

Mødetype: Repræsentantskabsmøde i Modelflyvning Danmark 

Deltagere: 35 klubber var repræsenteret med 122 stemmer ud af de 245 mulige stemmer.  

Ifølge vedtægterne skal det oplyses, om der var afgivet fuldmagter mellem klubberne.  

Der var ikke afgivet fuldmagter mellem klubberne til dette års repræsentantskabsmøde. 

Deltagere fra bestyrelsen: Lars Kildholt, Peter Skotte, Allan Feld, Søren Vestermarken, Martin 

Bjørnskov, Troels Lund, Andreas Thomsen og Niels Chr. Nielsen. 

Deltagere fra Sekretariatet: Chris Jespersen og Marttin Stuart Nielsen. 

Deltagere i alt: 91 deltagere, heraf 11 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: Carsten Maglekær, Odense Modelflyveklub 

Finn Andersen, Bjerringbro Modelflyveklub 

Gert Hoffmann Rasmussen, Odense Modelflyveklub 

André Bertelsen, Linestyring 

 

Alle stemmetællere har status som observatør på 

repræsentantskabsmødet og har derfor ikke stemmeret. 

 

2. Aflæggelse af årsberetning v/Lars Kildholt 

Formandens beretning er offentliggjort i Modelflyvenyt nummer 1, 2019. 

På selve repræsentantskabsmødet lavede Lars Kildholt en mundtlig gennemgang af beretningen. 

Det blev under beretningen præsenteret en video med en hilsen fra de klubber, der i løbet af 2018 

har modtaget advokathjælp fra Modelflyvning Danmark i forbindelse med en række forskellige  
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udfordringer omkring godkendelse/fornyet godkendelse/eventuel lukning af de respektive klubbers 

flyvepladser. 

Herefter var det muligt at stille spørgsmål til beretningen.  

 

Niels Lyhne-Hansen, Linie styring bemærkede, at vi sidste år havde en dialog omkring nye 

anvendelsesmuligheder af formuen. Niels Lyhne-Hansen ønskede en status på om, bestyrelsen 

havde prioriteret disse forskellige forslag.  

 

Lars Kildholt svarede, at bestyrelsen havde haft de indledende drøftelser og var i øjeblikket mest 

indstillet på hjælpe klubberne med advokathjælp og på sigt økonomisk hjælp til f.eks. låne-

garantier. Planen er, at bestyrelsen fremlægger et forslag til behandling på næste års 

repræsentantskabsmøde. 

 

Der var herefter en drøftelse om mulighed for at etablere et nationalt modelflyvecenter men Lars 

Kildholt gjorde opmærksom på, at dette i givet fald vil blive en langt større økonomisk udfordring 

end vi på nuværende tidspunkt har mulighed for at håndtere, selvom foreningen har en voksende 

egenkapital.  

 

Peter Vestergaard, Midtjysk Modelflyveklub efterspurgte om der var fælles europæiske regler for at 

flyve i øvrige EU-lande og at om det som pilot var tilstrækkeligt med en registrering i hjemlandet. 

Lars Kildholt oplyste, at det var en meget kompleks situation fordi reglerne på europæisk plan og 

der er fortsat en lang række uafklarede områder.  

 

Troels Lund oplyste, at Modelflyvning Danmark deltager i et møde med Trafikstyrelsen onsdag den 

20. marts 2019 hvor dette emne er på dagsordenen og at bestyrelsen er meget opmærksomme på 

det.  

 

Peter Vestergaard, Midtjysk Modelflyveklub opfordrede samtidigt bestyrelsen til presse på for, at 

Trafikstyrelsen hjælper de tysktalende piloter med en tysksproget version på deres hjemmeside 

når de udenlandske piloter skal registrere sig.  

 

Anders Rasmussen, RC Parkens Modelflyveklub, efterlyste at der var bedre kommunikation fra 

bestyrelsen omkring afholdte bestyrelsesmøder, herunder offentliggørelse af referater særligt de to 

seneste. Lars Kildholt beklagede, at det ene referat blev offentliggjort meget sent og der ikke var 

orienteret om, at det andet møde var aflyst. 

 

Anders Rasmussen, RC Parkens Modelflyveklub, efterlyste klare regler om hvordan klubber skal 

sikre sig, at forsikringsforholdene for de udenlandske piloter er i orden. Chris Jespersen, 

Sekretariatet oplyste, at dette skal afklares i den enkelte klub.  

 

Preben Jakobsen, Silkeborg El og Svæv efterlyste en FAQ omkring forholdene for både 

udenlandske piloter i Danmark og for danske piloter i udlandet. Troels Lund oplyste, at der 

arbejdes på, at der kommer en sådan oversigt på den nye hjemmeside. 
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Andre Bertelsen, Liniestyring, oplyste, at der er usikkerhed omkring forsikringsforholdene for 

liniestyringspiloterne da de muligvis har en række specifikke udfordringer omkring deres status. 

 

Herefter blev beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

 

3 Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene 

 

Eliteudvalget v/Erik Dahl Christensen. 

Beretningen for Eliteudvalget er offentliggjort i Modelflyvenyt nummer 1, 2019. 

På selve repræsentantskabsmødet fremlagde sportschef Erik Dahl Christensen en mundtlig 

gennemgang af beretningen. 

Der var ingen spørgsmål til beretningen for Eliteudvalget. 

 

Årets Elitepilot 

 

Andre Bertelsen fra Liniestyring blev kåret til Årets Elitepilot for hans flotte 3. plads til VM i 

Linjestyring. 

 

Herefter fik André Bertelsen ordet og takkede for prisen. Samtidig havde han en flot gennemgang 

af hans udvikling fra hobby- til elitepilot.  

 

André’s indlæg kan ses på YouTube:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=h4_tpKldmXk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2MIxFzB4jDd-

TEHmxOGs1Er2fesHa28aO4c23gMEv7GtBcek-4DW74szU 

 

Flysikkerhedsudvalget v/Troels Lund 

 

Beretningen fremgår af bilag 1 

 

Troels Lund fra Flysikkerhedsudvalget gennemgik beretningen. 

 

Herefter var det muligt at stille spørgsmål til beretningen.  

Frank Peylecke, Modelflyveklubben Falken, spurgte til de kommende forsøgszoner med forøget 

flyvehøje. Troels Lund oplyste, at der vil ske etablering af 3 (ikke 4 som jeg fik sagt på mødet) 

"restriktionsområder" til brug for modelflyvning: 

Fuglebjerg: 55 18’34 N 11 28’23 E 

Randers: 56 26’32.92 N 09 54’29 E 

Søgaard: 54 56’40.2 N 09 28’53 E 

http://www.modelflyvning.dk/
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Beretningerne fra udvalget blev enstemmigt godkendt. 

 

 

Uddeling af pokaler. 

 

Lars Kildholt startede med at takke Søren Vestermarken for hans 11 års arbejde i bestyrelsen og 

på vegne af bestyrelsen og hele Modelflyvning Danmark. Tak til Søren for hans store indsats.  

 

Herefter et stort og varmt bifald fra salen som tak til Søren for hans indsats i bestyrelsen. 

 

Det lange seje træk: 

 

I år har bestyrelsen valgt at hædre to meget aktive medlemmer af Modelflyvning Danmark: 

 

Stig Andersen, Sønderborg Modelflyveklub får en anerkendelse for hans store arbejde for 

jetflyvningen i Danmark. Vil gerne sig tak for hans utrættelige indsats for udbredelsen af 

modellerne på ude på pladserne og som jetflyvernes repræsentant i stormodeludvalget.  

 

Stig Andersen havde ikke mulighed for at modtage præmien da han var på rejse i Florida. 

 

Bestyrelsen har også valgt at præmiere Jørgen Bjørn, Høje Taastrup Modelflyveklub for hans store 

og utrættelige indsats for Modelflyvenyt, hvor han siden 1979 har bidraget med utallige artikler til 

glæde for både nye og eksisterende medlemmer. Der er tale om beskrivelse og kombinationen af 

ny elektronik og modelflyvning.  

 

Jørgen Bjørn havde ikke mulighed for at modtage præmien da han var blevet syg. 

 

Initiativpokalen: 

 

Prisen uddeles til en klub eller person som har udvist et stor 

 

I år går prisen til Ronni Jørgensen, Aarhus Modelflyveclub for hans utrættelige arbejde med at få 

etableret og drive Aarhus Modelflyveclub’s dronebane. 

 

Ronni Jørgensen takkede mange gange for prisen. 

 

Ny hjemmeside: 

 

Peter Skotte fra bestyrelsen fremlagde status på den nye hjemmeside.  

 

Du kan se den på www.modelflyvningdanmark.dk 

 

Samtidig orienterede Peter Skotte om, hvordan den planlagte opgradering af hjemmesiden har 

været en lang og kompliceret proces. Der udestår stadig en del arbejde inden at den kommer helt i 
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 luften og indtil da vil vores nuværende hjemmeside www.modelflyvning.dk fortsætte med uændret 

udseende.  

 

 

 

Først når det nye setup er helt klar til lancering bliver det introduceret. 

 

Det bliver www.modelflyvning.dk, der også fremover bliver foreningens hjemmeside. 

 

Axel Handrup, Midtjysk Modelflyveklub, bruger i dag hjemmesiden til at orientere deres 

udenlandske piloter til stævner og han var usikker på hvad de skal bruge fremover. Peter Skotte 

oplyste, at de blot skulle sende info til ham omkring disse forhold så vi kan være opmærksomme 

på. 

 

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 

 

Chris Jespersen, Sekretariatet spurgte om repræsentantskabsmødets tilladelse til at gennemgå 

regnskab for 2018 og budget 2019 sammen.  

 

Det var der enstemmig tilslutning til.  

 

Herefter gennemgik Chris Jespersen de overordnede tal i både regnskab og budget og det må 

konstateres, at resultatet for 2018 er særdeles tilfredsstillende. 

 

Kim Jeppesen, Fredericia Modelflyveklub, efterlyste fortsat en årlig fornyelse af de fysiske 

medlemskort men Chris Jespersen oplyste, at der vil være tale om en meromkostning på ca. 

150.000 på årsbasis.  

 

Henning Ryberg, Guldager Modelflyveklub foreslog at de enkelte medlemmer printede og 

laminerede det print, de kan lave fra medlemsdatabasen. 

 

Peter Vestergaard, Midtjysk Modelflyveklub, foreslog brugerbetaling på udsendelsen af 

medlemskort. Marttin Stuart Nielsen, Sekretariatet oplyste, at vi fortsat sender nye medlemskort til 

piloter, der skal flyve i udlandet og dette naturligvis er gratis. 

 

Dino Santi, Randers Modelflyveklub efterlyste at der var afsat yderligere midler til yderligere 

ansatte til eventuelt sekretariatet eller andre opgaver, der kunne løses af lønnet arbejdskraft.  

 

Herefter var der yderligere debat omkring fysiske medlemskort, hvorfor Lars Kildholt foreslog at der 

blev afholdt en vejledende afstemning om, hvor mange der synes det er meget afgørende at vi 

genindføre det fysiske medlemskort.  

 

Den vejledende afstemning gav følgende resultat: 

 

For genindførsel af det fysiske medlemskort: 4 stemmer 

Imod genindførsel af det fysiske medlemskort: 118 stemmer 
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Flemming Kristensen, Silkeborg El og Svæv, anbefalede at klubberne meldte sig ind i DGI for at få 

glæde af deres forsikringstilbud samt deres kurser. 

 

Der blev indstillet, at kontingentet fortsætter uændret for alle medlemsgrupper. 

 

Regnskab, budget og kontingent blev enstemmigt vedtaget. 

 

5. Behandling af anmeldte forslag 

 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

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: 

 

• Peter Skotte (genopstiller) 

• Andreas Thomsen (genopstiller) 

• Niels Christian Nielsen (genopstiller) 

• Stephan Wise (opstiller) 

Herefter fik de enkelte kandidater mulighed for kort at præsentere sig selv og baggrunden for at 

stille op.  

Der blev afgivet 114 stemmer, hvoraf 3 var ugyldige 

Afstemningen foregik skriftligt og med følgende resultatet: 

 

Peter Skotte – 102 stemmer 

Niels Christian Nielsen – 72 stemmer 

Andreas Thomsen – 88 stemmer 

Stephan Wise – 54 stemmer 

Dermed blev følgende valgt til bestyrelsen: 

Peter Skotte 

Andreas Thomsen 

Niels Christian Nielsen 
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Som suppleant blev valgt  

 

Stephan Wiese 

 

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  

 

Behandlet under punkt 4. 

 

10. Eventuelt 

 

Leif Poulsen, Area 15 spurgte om forsikringen dækker skader på ejendom tilhørende 3. mand og 

her kunne Chris Jespersen, Sekretariatet svare bekræftende.  

 

Flemming Kristensen, Silkeborg El og Svæv, kom med en opfordring til bestyrelsen og 

sekretariatet til at finde en løsning, hvor klubberne kunne få bedre eller billigere bankforretninger. 

Chris Jespersen, Sekretariatet oplyste, at der på grund af lovgivning omkring GDPR og hvidvask er 

det meget svært at finde billigere bankforretninger og af samme grund er det hos mange banker 

meget besværligt at have en foreningskonto. 

 

Niels Mortensen, Østjydsk Modelflyveklub, oplyste der findes banktilbud men det er en individuel 

opgave for den enkelte klub. 

 

Pete Vestergaard, Midtjysk Modelflyveklub, opfordrede klubberne til at påvirke de lokale politikere 

til at skabe bedre vilkår for foreningslivet. 

 

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: Flysikkerhedsudvalgets beretning 
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