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Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark 2021 

 

Dato: Søndag d. 12. september 2021 kl. 10.00. 

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

Mødetype: Repræsentantskabsmøde i Modelflyvning Danmark 

Deltagere: 30 klubber var repræsenteret med 105 stemmer ud af de 226 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, Troels Lund, Andreas Thomsen 

og Niels Chr. Nielsen. 

Deltagere fra Sekretariatet: Chris Jespersen og Marttin Stuart Nielsen. 

Deltagere i alt: 70 deltagere, heraf 0 observatør. 

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: Sekretariatet + dirigent + Isabella Jespersen. 

 

Alle stemmetællere har status som observatør på 

repræsentantskabsmødet og har derfor ikke stemmeret. 

 

2. Aflæggelse af årsberetning v/Lars Kildholt 

Formandens beretninger er offentliggjorte i Modelflyvenyt 1 – 2021 + 1 – 2019. 

LK bød velkommen til det forsamlede Repræsentantskab. Dejligt at det efter aflysningen i 2020 og 

udskydelsen af mødet i 2021 endelig kan lade sig gøre.  

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

De seneste år har stået i Coronas tegn. Det har bl.a. betydet at der ikke er valgt ny bestyrelse 

siden 2019. For at undgå at bryde rytmen med at halvdelen af bestyrelsen er på valg ad gangen, 

valgte bestyrelsen blot at forlænge alle aktuelle valgperioder med 1 år for denne ene gangs skyld.  
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Modelflyvenyt er i perioden udkommet punktligt, og det er lykkedes at skabe indhold til trods for 

beskeden aktivitet i klubberne. LK sende en tak til Redaktør Marianne og de frivillige redaktører 

samt andre der har bidraget til bladet.  

Modelflyvning Danmark er i en økonomisk meget god form med flotte resultater og egenkapital. 

Bestyrelsen foreslår derfor Puljemidler på 1 mio. kr. til fordeling. Midler der skal skabe aktivitet i de 

lokale klubber og interessegrupper.  

Nuværende forsikringsaftale med Starr er opsagt pr. 31.12, idet forsikringsselskabet ikke ønsker at 

tilbyde aviation forsikringer. Der arbejdes med 2 andre muligheder og der forventes en løsning i 

løbet af oktober.  

Ifm de nye luftfartsregler forhandles Artikel 16 p.t. med Trafik-, bolig-, og Trafikstyrelsen. Mere 

herom senere.  

Spørgsmål fra salen til beretningen:  

Erhvervsforsikringer kan de fortsat tilbydes? Ja det bliver fortsat en del af den samlede pakke.  

Puljemidler blev sat på hold pga. Corona. Det har udfordret klubberne, da de har ”pauset” fx 

renoveringer. Lars Kildholt kommenterede hertil, at det selvfølgelig er ærgerligt, men bestyrelsen 

har ikke, som det ser ud nu, mandat til at uddele midler uden godkendelse af Repræsentantskabet.  

Hjemmeside – niveauet ses ikke tilfredsstillende for så vidt angår indhold og teknik. Peter Skotte, 

bestyrelsen kommenterer omkring tilblivelsen af den nye side og at bestyrelsen har overvejet at 

købe sig til drift af hjemmesiden herunder en webredaktion.  

Herefter blev beretningen taget til efterretning.  

 

 

3 Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene 

 

Flysikkerhedsudvalget v/Troels Lund 

Troels lavede en længere gennemgang af arbejdet i Flysikkerhedsudvalget.  

• Opgaver løses i et samarbejde mellem Troels og Sekretariatet.  

• Specielt vedr. støjmålinger, så har Modelflyvning Danmark adgang til et program/værktøj, 

som kan bruges som dokumentation i forhold til dialogen med kommunerne. Det har lettet 

ekspeditionen og forbedret hitraten. Kommunerne accepterer disse data. 

• Højdeudvalget varetages af Gunnar Hagedorn. Bringes i spil ved behov i forhold til stævner 

og konkurrencer. Stor tak til Gunnar for samarbejdet.  

• Der pågår løbende dialog med vores søsterorganisationer i udlandet.  

• Det forventes at Trafikstyrelsen indfører et registreringssystem (UTM), hvor operationer i 

luftrummet skal håndteres. Der orienteres herom i Modelflyvenyt.  
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Troels Lund gennemgik historien bag Artikel 16. Medlemskabet af EMFU har medvirket til at der er 

blevet mulighed for at opnå dispensationer i form af Artikel 16 som groft sagt er en stor kattelem, 

der giver nationale myndigheder mulighed for at lave specifikke aftaler med 

Modelflyveorganisationer. Nedenstående viser de emner, som drøftes med myndighederne i 

forhold til Artikel 16: 

SÆT PLANCHE FRA GENNEMGANG IND. 

Falken, Keld Hansen spørger til hvilke klubber der søges om ekstra højde til? Troels Lund svarer 

at det gør der forlods til klubber som tidligere har ansøgt om ekstra højde fx i forbindelse med 

konkurrencer.  

Lars Kildholt tilføjer, at det er et spændende arbejde der pågår med Artikel 16 forhandlingerne. 

Myndighederne virker Imødekommende. 

 

Eliteudvalget v/Erik Dahl Christensen. 

På selve repræsentantskabsmødet fremlagde sportschef Erik Dahl Christensen en mundtlig 

gennemgang af beretningen. 

Der er gang i følgende: 

- Mentorprojekt igangsat, hvor piloterne har mulighed for at arbejde bl.a. med det mentale.  

- Økonomi. Der er ikke anvendt de forventede midler til konkurrencer til gengæld er der 

anvendt midler til udstyr, der anvendes ved bedømmelse til konkurrencer.  

- Afholdt 5 elite- og landsholdssamlinger. 

- GPS tracking til anvendelse til at forfine øvelser. 

- Rekruttering af nye Elitepiloter. Der ønskes kandidater.  

- Der arbejdes på en stor konkurrencedag, hvor alle eliteklasser kan deltage.  

- FAI og KDA samarbejdet fungerer. 

 

Der var ingen spørgsmål til beretningen for Eliteudvalget. 

 

Erik Dahl Christensen takkede bestyrelsen, Sekretariatet og Styringsgrupperne.  

 

Per Grunnet, Fritflyvning stillede et spørgsmål vedr. registrering af rekorder samt historisk data 

vedr. rekorder. Tidligere er dette varetaget af KDA, men det gør de ikke længere. Hvem tager sig 

af denne opgave? Erik Dahl vil tage dette med til Eliteudvalgsmødet. Allan Feld, bestyrelsen tilføjer 

at bestyrelsen gerne tilbyder midler til at etablere et system.  

 

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 

 

Chris Jespersen, Sekretariatet gennemgik kort regnskaberne for 2019 og 2020.  

Regnskab blev enstemmigt vedtaget. 
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 Det blev spurgt fra salen om der betales negativ rente af vores indestående. Det er p.t. ikke 

tilfældet. 

 

5. Behandling af anmeldte forslag 

 

Forslag 1: 

 

Anders Pedersen – RC Klubben Falcon – forslag vedhæftet som bilag.  

 

Jens Arnt, EFK87 ønsker en model, hvor MDK opkøbte klubhuse/modelflyvepladser m.v.  

 

Gunnar Hagedorn, NFK fortæller at de har forsøgt at købe jorden. Det kunne ikke lade sig gøre, 

men der er lavet en lang lejekontrakt.  

 

Lars Kildholt kommenterer at det ved flere lejligheder er drøftet. Bestyrelsen vil gerne se på 

konkrete sager og understøtte klubberne. Udfordringer er beløb, jordens anvendelse hænger ikke 

sammen med ejerforhold, foreninger kan kun vanskeligt  låne penge. 

 

Forslaget ses som en hensigtserklæring. Der stemmes ikke om forslaget, men det tages videre til 

drøftelse i Bestyrelsen.  

 

Carsten Danielsen, EFK87 foreslår at der åbnes mulighed for lån af midler i Modelflyvning 

Danmark.  

 

Flemming Christensen, Silkeborg El- og Svæv beder bestyrelsen vende mulige problemstillinger, 

hvis Modelflyvning Danmark påtager sig at eje jord fx ved nedlukning af en klub, 

oprydning/reetablering, løbende vedligeholdelse, udgifter forsikring/ejendomsskat etc. Ønsker 

tillige en lånemodel.  

 

Forslag 2: 

 

Per Grunnet – Fritflyvning Danmark – forslag vedhæftet som bilag.  

 

Forslaget omkring en webredaktion blev præsenteret. Idéen med forslaget er at sikre en 

velfungerende hjemmeside og godt informationsniveau.  

 

Lars Kildholt fremlagde et forslag fra bestyrelsen om at der indkøbes professionel assistance til 

drift af webplatform + sikre aktiv tilstedeværelse på sociale medier.  

 

Der var en god debat omkring emnet. Fokus skal være på indhold og brugervenlighed, samt at det 

skal være simpelt. Nuværende Redaktør for Modelflyvenyt skal tænkes ind i en samlet løsning, idet 

det er samme historier der skal anvendes.  

 

Henrik Sommer, Viborg MFK foreslår at bestyrelsen kommer med en helhedsløsning i forhold til 

mediestrategien.  
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 Jens Arnt, EFK87 ser en mulighed i at komme i gang og høste erfaringer.  

 

 

Peter Skotte, bestyrelsen ser en mulighed i at få etableret en web-redaktion som en rullende start.  

Flere deltog i debatten.  

 

Der stemmes om forslagets hensigt fremfor den konkrete ordlyd. Forslaget blev vedtaget med et 

langt overvejende flertal.  

 

Forslag 3: 

 

Anders Pekruhn – medlem – forslag vedhæftet som bilag.  

 

Basalt handler forslaget om, at MDKs regler for Stormodelområdet er mere restriktive end 

lovgivningen. Forslaget indeholdt 2 forslag.  

 

Lars Kildholt argumenterer imod forslaget med baggrund i at MDK med nuværende regelsæt kan 

dokumentere intern sikkerhed overfor Trafikstyrelsen. Det forudsættes i forhold til opnåelse af fx 

dispensation i forhold til Artikel 16. 

 

Enstemmigt frafaldet. 

 

6. Valg af formand. 

 

Lars Kildholt blev genvalgt.  

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

 

Til bestyrelsen opstillede følgende (alfabetisk orden): 

 

• Allan Feld (genopstiller) 

• Erik Dahl Christensen (opstiller) 

• Hans Jørgen Kristensen (opstiller)  

• Michael Buchreitz (opstiller) 

• Troels Lund (genopstiller) 

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

stille op. Michael kunne ikke selv møde frem, men havde i stedet for lavet en videopræsentation. 

Der blev afgivet 105 stemmer, hvoraf 0 var ugyldige 

Afstemningen foregik skriftligt og med følgende resultatet: 

 

Valgt til bestyrelsen: 

• Troels Lund   99 stemmer 

• Allan Feld   99 stemmer 
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 • Erik Dahl Christensen  94 stemmer 

Suppleant: 

• Michael Buchreitz   62 stemmer 

Ikke valgt:  

• Hans Jørgen Kristensen  28 stemmer  

 

 

8. Valg af revisorer og suppleant 

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

Per Nielsen (Modelflyveklubben Lolland) blev valgt som revisorsuppleant.  

 

9. Budget og kontingent for det kommende år  

 

Budgettet blev godkendt. Der var ikke fremsat forslag om ændring af kontingentet  

 

Puljemidler 1 mio. kr. godkendt. Bestyrelsen arbejder på fordeling snarest. Størrelsen af de enkelte 

tilskud sker efter individuel vurdering, Der er derfor ikke garanti for at få det ansøgte fulde beløb.  

 

 

10. Eventuelt 

 

Jens Arnt, EFK87 opfordrede til at nye medlemmer tilskyndes til at angive deres klubtilhørsforhold 

straks ved indmeldelse. Marttin Sekretariatet kunne fortælle at det allerede er en del af 

indmeldelsesproceduren. Nye medlemmer får ved indmeldelse efter 5 dage mail med at 

forsikringen er trådt i kraft samt information om de 5 nærmeste klubber.  

 

Per Grunnet, Fritflyvning ønsker at der gøres mere opmærksomme på interessegrupper. Marttin, 

Sekretariatet tager dette med i mail til nye medlemmer. 

  

Fra salen blev der spurgt om hvorfra man kan skaffe brændstof med 20% indhold af Nitro. Metanol 

udfordring med 20% ren blanding. Pt. er Axel Handrup, Herning den eneste forhandler registreret 

under Modelflyvning Danmark. Der er imidlertid det problem at terrorlovgivningen for nogle år siden 

forbød private at opbevare brændstof med mere end 16 procent Nitro, da Nitro er kategoriseret 

under ’udgangsstoffer til eksplosivstoffer. 

 

 

 

 

Herefter var repræsentantskabsmødet slut 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.  
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Formand Lars Kildholt takkede dirigenten for veludført arbejde og ønskede herefter alle en god 

sæson. 
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