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Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark 2022 

 

Dato: Søndag d. 20. marts 2022 

Sted: Hotel Comwell Middelfart, Karensminde 3, 5500 Middelfart 

Mødetype: Repræsentantskabsmøde i Modelflyvning Danmark 

Deltagere: 36 klubber var repræsenteret med 102 stemmer ud af de 219 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, Niels Chr. Nielsen, Erik Dahl Christensen og Michael Buchreitz 

Deltagere fra Sekretariatet: Marttin Stuart Nielsen. 

Deltagere i alt: 79 deltagere, heraf 3 observatører. 

1. Valg af mødeleder og mødesekretær 

 

Ordstyrer/mødeleder: Marianne Pedersen (redaktør af Modelflyvenyt) blev enstemmigt 

valgt til ordstyrer/mødeleder og konstaterede, at repræsentant-

skabsmødet var lovligt indkaldt jævnfør vedtægterne. 

 

Mødesekretær/referat: Marttin Stuart Nielsen fra Sekretariatet. 

 

Stemmetællere: Dirigenten, Irene Callesen og Harry Madsen blev valgt som 

stemmetællere. Alle stemmetællere har status som observatør på 

repræsentantskabsmødet og har derfor ikke stemmeret. 

 

2. Aflæggelse af årsberetning v/Lars Kildholt 

Formandens beretninger er offentliggjort i Modelflyvenyt 1, årgang 2022. 

Lars Kildholt bød velkommen til årets repræsentantskabsmøde. De seneste to år har COVID-19 

haft stor indflydelse på livet i klubberne og det har haft en stor  

I Modelflyvning Danmark har COVID-19 haft en negativ effekt på antallet af aktiviteter uden at 

vi har oplevet en tilsvarende nedgang i indtægterne. 

Siden 2017 har vi oplevet med meget stor medlemstilgang men væksten er aftaget i 2021, 

hvor vi alene har fået 721 nye medlemmer, hvilket kun er cirka halvdelen af jubelåret i 2018. 

I forhold til repræsentantskabsmødet i 2021 har vi oplevet en reel tilbagegang på 100 

medlemmer og vi skal fremover observere om vi igen oplever stigende medlemstilgang.  
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På repræsentantskabsmødet i 2021 drøftede vi oprettelsen af en web-redaktion men det er vi 

endnu ikke kommet i gang med for lige nu fokuseres der alene på webside optimering så de i 

højere grad bliver fanget af Googles søgemaskine. 

  

Når I ser her på vores hjemmeside - er der nok ikke mange der kan spotte den store forskel. 

Men den er der - inde bagved. Vi har i bestyrelsen lavet et samarbejde med Brian Kanen 

Hansen, som er specialist i hjemmesideoptimering og tilstedeværelse på de sociale 

medier.  Det arbejde der pt er i gang på vores hjemmeside er såkaldt SEO optimering.  

 

Det handler alt sammen om at optimere hjemmesiden i forhold til Googles søgemaskine. Der 

er ting Google kan lide og så er der mange flere ting Google ikke kan lide, og det har kæmpe 

betydning for hvor man havner på søgelisten hvis der f.eks. er nogen der søger på 

modelflyvning eller modelflyveklub.  

 

Så det er et arbejde det pågår lige nu, og det er et stort arbejde da hver eneste side 

gennemgås og tilføre seo værdier, ja selv billeder omdøbes så de også dukker op ved søgning 

  

Arbejdet med at få etableret en paragraf 16-aftale med Trafikstyrelsen har nu stået på i mere 

end 3 år og vi oplever, at samarbejdet med Trafikstyrelsen er meget besværligt, idet vi har 

været ramt af personaleændringer, fyringer og sygdom i styrelsen.  

Bestyrelsen står undrende overfor det, der sker i Trafikstyrelsen, men det er helt sikkert at 

samarbejdet med Trafikstyrelsen kræver vedholdenhed og tålmodighed. 

I forbindelse med planlægningen af Modelflyvningens dag kom vores redaktør på den fine idé 

at invitere Trafikministeren. Han accepterede med en vis entusiasme. Men desværre skete der 

et ret pludseligt ministerskifte og den nye minister Trine Bramsen har så via sin 

ministersekretær meddelt at hun IKKE kommer til Modelflyvningens dag 

I stedet er der blevet foreslået et kaffemøde. Det håber vi kommer i stand, så må vi jo prøve 

om vi kan gå den vej for at få ting til at ske i Trafikstyrelsen. 

Vores medlemsblad er still going strong - og ud over at vi har et fremragende blad så kan det 

kun glæde at udviklingen fortsætter med at vi får flere blade for samme penge 

  

Som nogen af jer kan huske - eller i alle fald har hørt før, så var der en gang hvor vi brugte 

tæt på halvdelen af vores kontingentindtægter på bladet. Det er faldet støt og roligt 

  

Vi formår til stadighed at få mere for mindre. Som I kan se, har den totale omkostning til 

bladet været mere eller mindre konstant siden 2017. Og det er bemærkelsesværdigt, for med 

højere medlemstal kommer større oplag og ikke mindst større distributionsomkostninger - og 

alligevel er totalbeløbet stort set uændret 

  

 

Konsekvensen er at andelen af vores indtægter der går til bladet fortsætter med at falde. 

Tilbage i 2011 var det som sagt lige før at halvdelen af kontingentkronerne gik til bladet. Det 

er faldet støt siden. Det store fald fra 2017 til 2018 var da vi hjemtog administrationen af 

bladet til sekretariat og redaktion i forening.  

Men nu er vi altså nede på at under 28% af kontingentkronerne går til bladet 
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 Økonomi 

Lars Kildholt oplyste, at resultatet for 2021 er et overskud på mere end 700.000 kr. efter 

udlodning af 1.000.000 i puljemidler.  

 

I september sidste år fortalte jeg om vores udfordringer med at Starr havde opsagt vores 

forsikringsordning da de trak sig ud af flyforsikringsmarkedet. Jeg fortalte også at vi var i gang 

med en gammel kending - Robert Skotte 

 

Men så kom der hjælp fra uventet kant: Den Norske Jente med det danske navn Mona Hansen 

- som var blevet fyret fra Starr kontaktede os fra et nyt selskab som hun var blevet ansat i, 

som er Safe forsikring.  

 

De var stort set villige til at lave "copy/paste" på vores gamle betingelser fra Starr 

  

Og sådan er det blevet. Uden at I kan mærke noget er SAFE nu vore nye selskab - med Mona 

som kontaktperson. Alting er nemmere på denne måde da Mona har varetaget vores ordning i 

årevis. 

  

Det har dog ikke vist sig helt uden problemer. Ikke Safe's skyld men det danske finanstilsyn. 

 

Nu skal man for at kunne videresælge forsikringer være det der hedder -"accessorisk 

forsikringsformidler" …. En proces som ikke er helt uden bøvl. Derudover skal man deponere 

indbetalte præmier på en særlig klientkonto som man kan indsætte penge på, men ikke hæve 

fra. OG så skal man samtidig komme med en bankgaranti overfor finanstilsynet… I vores 

tilfælde på en bagatel af 2,5 millioner kroner. 

 

Bankgarantier takseres af bankerne præcis som kassekreditter. Og selvom vi da har godt med 

midler på bogen, så fandt vi denne sikkerhedsstillelse helt hen i vejret - specielt set i lyset af 

at vi aldrig skylder forsikringsselskabet mere end max 400.000 kr.  

 

Men der var ikke noget at gøre. 2,5 millioner kr. var Finanstilsynets laveste sats for assyriske 

forsikringsformidlere- Noget at gøre var der så alligevel, for løsningen er blevet at vi i stedet 

forudbetaler, så behøver man hverken klientkonto eller sikkerhedsstillelse. 

  

Så vi er kommet i mål… der er enkelte detaljer som stadig mangler, - men ikke noget for det 

store billede. Vores forsikringer kører…. Men hold nu op hvor vores verden er blevet 

kompliceret. Os der har været indblandet i dette lille projekt, havde ikke i vores vildeste 

fantasi forestillet os at noget så relativt enkelt kunne blive så svært 

Lidt senere skal vi til dette års valghandling og ganske kort fordi jeg ikke er på valg i år.  

 

Jeg nævner det fordi når vi kommer til marts 2023 - altså om ret præcis et år - så SKAL der 

vælges formand. Der skal også vælges NY formand - for jeg genopstiller ikke.  

 

Når vi når til marts 2023, har jeg i denne omgang været formand i 7 år. Oveni de 8 jeg tog i 

RC-unionen, mener jeg nu at jeg har aftjent min værnepligt og frem for alt at Modelflyvning 

Danmark er bedre tjent med at finde en ny formand med nye tanker og ny energi. 

 

Jeg siger dette nu da posten måske ikke er den nemmeste at finde kandidater til, men 

samtidig vil jeg godt understrege over for jer der måske har en lille formand i maven - at 

jobbet altså ikke er hører til i den voldsomme ende.  

 

Vi har gudskelov en størrelse og styrke der gør at vi kan have professionelle til at udføre de 

tunge ting, og skulle der dukke mere tungt op, så er det bestemt også en mulighed at skrue 

op for den professionelle hjælp, så frygt ej  - og skulle der være en af Jer her som kunne 
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 tænke jer at prøve kræfter med hvervet, så må jeg bare sige at den øvrige bestyrelse er en 

fornøjelse at arbejde sammen med. 

 

Jeg passer naturligvis "mit arbejde" i det kommende år - og det er klart min ambition at vi på 

den ene eller anden måde bliver færdige med Artikel 16 autorisationen så der er ro på den 

kant.. Jeg stiller også meget gerne op hvis der skulle være formandskandidater med 

spørgsmål.  

 

Det ligger mig stærkt på sinde at vi finder en ny formand der kan bringe Modelflyvning 

Danmark godt videre. 

 

Endnu engang vil jeg godt sige tak til den øvrige del af vores bestyrelse.  

Som altid konstruktivt samarbejde - selvom vi siden sidste repræsentantskabsmøde kun har 

mødtes en gang. Alle andre møder har været online. Også tak til vores Redaktør for et altid 

superfint blad.  

Sidst men ikke mindst en kæmpe tak til vores drenge Marttin og Chris i sekretariatet som 

klarer alt det daglige på fornemste vis 

Der var følgende spørgsmål til beretningen: 

 

Per Egelund, Modelflyveklubben Lolland spurgte om man overvejede et fælles europæisk 

samarbejde omkring forsikringer.  

Til dette svarede Lars Kildholt at man havde overvejet og var i dialog med vores kolleger i 

Norge, men det strandede på at der er en række forskellige lokale forhold, der skal tages 

hensyn til. 

 

3 Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene 

 

Flysikkerhedsudvalget v/Troels Lund 

 

Troels Lund startede med at gennemgå aktiviteterne i flyvepladsudvalget, som i det daglige 

hjælper klubberne med nye flyvepladser, landzonetilladelser, støjmålinger og samarbejdet med 

de offentlige myndigheder. 

 

De seneste to år er der arbejdet med at uddelegere en række administrative opgaver til 

sekretariatet og det har fungeret godt indtil nu.  

 

Modelflyvning Danmark har fået uddelegeret myndighed fra Trafikstyrelsen til at 

forhåndsgodkende nye modelflyvepladser, hvilket har været en stor hjælp i dialogen med 

kommunerne.  

 

Vi har siden 2021 fået godkendt 3 nye modelflyvepladser og der er flere på vej igennem 

godkendelsesproceduren.  
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 I forhold til få en artikel 16 autorisation via Trafikstyrelsen er processen meget lang og 

kompliceret, idet lovgivningen ikke længere er alene et nationalt anliggende, men derimod 

bliver det fastsat i EASA på europæisk plan.  

 

Det betyder, at vi i Danmark lige nu opererer med to typer af lovgivning – både en fælles 

europæisk og en lokal, dansk lovgivning. 

 

Det forventes i 2023 det, at alle nye fabriksproducerede droner skal være CE-godkendt og alle 

andre modeller kategoriseret som hjemmebyggede modeller.  

 

INDSÆT SLIDE OM ARTIKEL 16 

 

De to primære fokuspunkter handler om flyvehøjde og en forøget vægtgrænse.  

 

Palle Bonde, Østjydsk Modelflyveklub spurgte om der skal navn og nummer på alle modeller, 

uanset størrelse og modeltype.  

 

Til dette svarede Troels Lund, at der skal anvendes OY-nummer, navn og telefonnummer på 

alle modeller når man er medlem af Modelflyvning Danmark. 

 

Jens Arnt, EFK87 oplyste, at de i deres landzonetilladelse at de løbende skal foretage aktive 

støjmålinger. Han spurgte om, at der er erfaringer med få ændret eksisterende 

landzonetilladelser i forhold til støjmålinger. 

 

Troels Lund oplyste, at vi som udgangspunkt ikke kan få ændret landzonetilladelserne men 

Modelflyvning Danmark stiller  

 

Leif Poulsen, Modelflyveklubben Area 15 spurgte i forhold til Artikel 16 om det var nemmere at 

få godkendt f.eks. en forhøjet vægtgrænse mod at afgive kravet om forøget flyvehøjde. 

 

Til det svarede Lars Kildholt, at bestyrelsen er indstillet på at lave artikel 16 godkendelsen i 

flere tempi f.eks. så vi i første omgang ikke får alle vores ønsker oplyst. 

 

Jens Arnt, EFK87 oplyste, at det erfaringsmæssigt er svært at holde de større modeller under 

den gældende flyvehøjde. 

 

Per Egelund, Modelflyveklubben Lolland spurgte til argumenterne for ikke at hæve flyvehøjden 

til mere end 500 fod.  

 

Den primære årsag til modstanden skyldes, at der er krav om at kunne se og observere andre 

fly i luftrummet og Modelflyvning Danmark argumenterer for, at dette kan ske på betryggende 

vis ved hjælp af spottere. 
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 Eliteudvalget v/Erik Dahl Christensen. 

 

Formandens beretninger er offentliggjort i Modelflyvenyt 1, årgang 2022 

 

Erik Dahl Christensen redegjorde for, at konkurrenceaktiviteterne i Danmark har været tæt på 

det normale på trods af COVID19 og der har også været en del internationale stævner. 

 

Der har endvidere været afholdt elitesamling og en række andre aktiviteter for den danske 

elite og det har blandt andet været i samarbejde med vores norske kolleger.  

 

På nuværende tidspunkt kan internationale stævner og mesterskaber blive aflyst på grund af 

COVID 19 med to måneders varsel, men det forventes ikke at blive relevant.  

 

FAI har på grund af konflikten i Ukraine udelukket piloter fra Rusland og Belarus 

(Hviderusland) fra samtlige internationale stævner og mesterskaber.  

 

I dag præsenteres der en række forskellige modeller i kategorierne F3A, IMAC, F3F, Skala. 

 

Erik Dahl Kristensen oplyste, at på den seneste Elitesamling havde de haft besøg af en 

kostvejleder, der på den måde kan være med til at forbedre resultaterne.  

 

Rookie projekt v/Erik Dahl Christensen. 

 

På baggrund af en nyhedsmail fra FAI blev Erik Dahl Christensen opmærksom på, at en 

hollandsk modelflyver lavet en simpel model, der kan anvendes til f.eks. skoleklasser. 

 

Ønsket har været at lave et undervisningsmateriale, der kan anvendes ude i klasserne og 

derfor har bestyrelsen bevilget indkøb af 1.150 af disse modeller, der koster EUR 15 pr. stk.  

 

Der skal køres undervisning i op til 30 skoleklasser, der skal dokumentere aktiviteterne i form 

af billeder til Modelflyvenyt, input til undervisningsforløb og input til nye aktiviteter. 

 

Vi forventer at anvende 750 modeller til skoleprojekterne. 

 

Samtidig vil cirka 400 modeller bliver givet til en række danske hobbyforhandlere, der så kan 

sælge den til en pris på DKK 50,00 

 

Målsætningen er få 1.000 unge mennesker til at flyve med modelfly i løbet af 2022. 

 

Alle beretningerne blev enstemmigt godkendt.  

 

 

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 

 

Formand Lars Kildholt gennemgik kort regnskabet for 2021. 

 

Regnskab blev enstemmigt vedtaget. 
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5. Behandling af anmeldte forslag 

 

Forslag 1: Ændring af vedtægternes paragraf 9 

De to første linjer ændres fra 

Repræsentantskabsmødet er MDK’s højeste myndighed i alle anliggender 

Repræsentantskabsmødet kan enten være ordinært eller ekstraordinært. 

til ny formulering 

Repræsentantskabsmødet er MDK’s højeste myndighed i alle anliggender 

Repræsentantskabsmødet kan enten være ordinært eller ekstraordinært. 

Repræsentantskabsmødet afholdes på en af bestyrelsen fastsat måde.  

Det kan være enten med fysisk fremmøde, online eller en kombination. 

Lars Kildholt oplyste, at denne ændring er en ”pandemi-tilpasning” idet vi ikke kan afholde et 

repræsentantskabsmøde online med mindre, det fremgår af vedtægterne. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Forslag 2:  Ændring af vedtægternes paragraf 10: 

Linje 1 i paragraffen ændres fra: 

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest den 31. marts. 

Til ny formulering. 

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest den 31. marts. 

Ved Force Majeure indkaldes efter bestemmelserne i paragraf 11. 

Lars Kildholt oplyste, at denne ændring er en ”pandemi-tilpasning” så vi kan udskyde 

repræsentantskabsmødet såfremt der opstår en Force Majeure situation som f.eks. COVID 19 

Peter Mikkelsen, Midtjysk Modelflyveklub gjorde opmærksom på, at reglerne i paragraf 11 er et 

minimumskrav. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
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 Forslag 3: Ændring af vedtægternes paragraf 12 

Følgende linje ændres fra 

 

Det er pålagt bestyrelsen at udgive et medlemsblad, som tilsendes samtlige medlemmer. 

Til ny formulering 

Det er pålagt bestyrelsen at udgive et medlemsblad, som tilsendes samtlige medlemmer. 

Medlemmet kan via selvbetjening på foreningens hjemmeside vælge om medlemsbladet 

ønskes tilsendt fysisk eller elektronisk. Ved elektronisk levering er det medlemmets ansvar at 

sikre at e-mails kan leveres til den angivne adresse. 

Lars Kildholt oplyste, at vi løbende får henvendelser fra medlemmerne om, hvorvidt de kan 

modtage bladet elektronisk. 

Jacob Wisby gjorde opmærksom på, at en række e-mail udbydere ikke ønsker at modtage filer 

over en vis størrelse. Lars Kildholt svarede, at dette løses ved at sende et link til en online 

udgave af Modelflyvenyt. 

Preben, Silkeborg El og Svæv ønskede at der var mulighed for begge dele. 

Forslaget blev vedtaget med 97 stemmer for, 2 stemmer imod og 3 undlod at stemme. 

Forslag 4. Fra Guldager Modelflyveklub om midler til rente- og afdragsfrie lån til køb 

af arealer til modelflyvepladser 

MDK stiller midler til rådighed, som rente og afdragsfrie lån i forbindelse med erhvervelse af 

arealer til brug som modelflyvepladser. Vi forestiller os et beløb på max kr. 300.000, -  

Betingelser for lånet:  

1. Arealet får en permanent landzone tilladelse.  

2. I klubbens vedtægter tilføjes der. 

I tilfælde af at klubben opløses eller på anden vis ophører med modelflyvning, tilfalder alle 

aktiver MDK. 

Baggrund:  

GMFK og andre klubber er pressede i forbindelse med arealer som man kan få stillet til 

rådighed af kommunen til brug som modelflyveklub, samtidig er det ikke hensigtsmæssigt at 

kommunale arealer eller kommunalt støttede arealer ikke er sikrede mod flytning eller 

nedlæggelse.  

Derfor ønsker GMFK at erhverve et areal som med en permanent landzone tilladelse burde 

være sikret så meget som det nu kan lade sig gøre. 

Efter offentliggørelsen af bestyrelsens modforslag (forslag 5) har Guldager Modelflyveklub 

valgt at trække forslag 4 som derfor ikke skal til behandling på repræsentantskabsmødet med 

følgende begrundelse: 
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 Guldager Modelflyveklub trækker sit indsendte forslag tilbage til fordel for bestyrelsens forslag. 

 

Vi finder ideen om en fond som en god ide. 

Dog vil vi gøre opmærksom på at vi finder forslaget om lån med tilbagebetaling indrettet så 

det favoriserer store klubber og udelukker små klubber fra at få og tilbagebetale et sådant lån. 

Guldager Modelflyveklub vil blive nødt til at rejse i størrelsesordenen 200.000- 250.000 kr til 

erhvervelse af det påtænkte areal, det vil betyde at vi med ca. 25-30 medlemmer skal betale 

et kontingent på 1200 - 1500 kr pr medlem for at kunne tilbagebetale et lån af den størrelse 

på 10 år. 

 Det er der simpelt hen ikke basis for i det vestjyske, vi har store åbne områder hvor 

"uorganiserede" bare flyver, hvis vi skal have dem ind i klubberne, så er det vigtigt at holde 

kontingentet lavt. 

Vi vil foreslå at der i stedet for en fastsat tids horisont gives fondsbestyrelsen myndighed til at 

bestemme en afdragsstørrelse justeret efter den enkelte klubs formåen. 

Forslag 5: Bestyrelsen fremsætter følgende modforslag til det indkomne forslag fra 

Guldager Modelflyveklub 

• Der etableres FOND som indledningsvis tilføres kr. 3.000.000,00 fra Modelflyvning 

Danmarks balance  

• Fondens formål bliver at finansiere anlægsprojekter i klubberne. 

• Finansiering kan ske gemmen lån til klubber. Lån vi i udgangspunktet være rentefrie 

men skal betales tilbage over en 10-årig periode. 

• Fonden kan også købe fast ejendom som efterfølgende udlejes på favorable vilkår til 

klubberne 

• Fonden suppleres løbende med midler efter behov i det omfang Modelflyvning 

Danmarks overskud gør der muligt 

• Forslaget vil kræve godkendelse på Repræsentantskabsmøde når juridisk bistand og 

arbejde er tilendebragt (evt. ekstraordinært repræsentantskabsmøde senere i 2022) 

 

Karsten Danielsen, EFK87 gav udtryk for opbakning til bestyrelsens forslag men gjorde 

opmærksom på, at det ikke må fjerne klubbernes fokus at søge midler fra andre fonde. 

 

Per Egelund, Modelflyveklubben Lolland oplyste, at det var mindre problematisk end hvis man 

var virksomhed. 

 

Lars, Fritflyverne bakkede op omkring forslaget og pointerede, at fritflyverne havde brug for 

meget plads og anbefalede at købe et stort sammenhængende areal. 

Forslaget blev vedtaget med 101 stemmer for og 1 stemme imod. 
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6. Valg af formand. 

 

Ikke på valg i år.  

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

 

Til bestyrelsen opstillede følgende: 

 

• Peter Skotte (genopstiller) 

• Niels Chr. Nielsen (genopstiller) 

• Andreas Hauge Thomsen (genopstiller) 

• Michael Buchreitz (genopstiller) 

• Martin Hedegaard (opstiller) 

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

at stille op.  

Der blev afgivet 102 stemmer, hvoraf 0 var ugyldige 

Afstemningen foregik skriftligt og med følgende resultatet: 

 

Valgt til bestyrelsen: 

• Peter Skotte  83 stemmer 

• Michael Buchreitz  74 stemmer 

• Andreas Hauge Thomsen  68 stemmer 

Suppleant: 

• Niels Chr. Nielsen  65 stemmer 

 

Martin Hedegaard fik 54 stemmer og opnåede dermed ikke valg til bestyrelsen eller som 

suppleant. 

 

Herefter var det tid til hylde to modelflyveklubber for deres helt særlige indsats 

 

Prisen Det lange seje træk. 

Det er meget forskelligt hvordan modelflyveklubberne rundt om i landet arbejder samt hvor 

mange og hvor synlige aktiviteter de har. 

En klub der springer i øjnene, når vi taler om aktiviteter, er Sæby Modelflyveklub. Det er 

grunden til at vi i bestyrelsen besluttede at indstille klubben til pokalen for det lange seje træk. 

 

For at der kan være meget aktivitet i en klub skal der være nogle ildsjæle der driver det og 

tager det på sig at få tingene til at ske. 
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 Det er der i høj grad i Sæby. Dels klubbens formand Thomas Bjerg Larsen (som ikke kunne 

være her i dag på grund af et IMAC-stævne) og klubbens kasserer Henning Severinsen. Og så 

er der ham, som i kirkebogen kaldes Søren Jensen, på nettet hedder han Speedster og henne i 

udlandet er han kendt som RC-ninja. Og ikke mindst Svend Hjermitslev, som altid har brændt 

for modelflyvning. Og der er flere der fortjener at blive nævnt. 

 

Klubben har mange internationale kontakter og venner. Det gælder ikke mindst tyske 

modelflyvekolleger, der er kommet til det kendte stævne gennem mange år - Slæb og Snak og 

andre, som blot er turister i området. Bekendtskabet styrkes også af at en gruppe af Sæby 

piloter deltager i det tilsvarende stævne i Kiel: Schlepp und Schnack. 

 

Året rundt er der aktivitet på flyvepladsen og på de nordjyske skrænter som vejret byder. 

Klubben har en gruppe på WhatsApp hvor de annoncerer for hinanden når der sker noget på 

flyvepladsen eller på skrænten. Alle i klubben véd hvad der sker og kan komme at være med. 

Det giver meget mere fælles aktivitet. 

Vinteren igennem mødes piloterne dels til indendørsflyvning og dels i kommuneskolens 

sløjdlokale hvor der bygges på sæsonens projekter. Og så er der de sociale arrangementer 

som fx julefrokosten. Fællesskab, venskab og samvær ud over flyvningen er vigtige elementer 

for klubbens trivsel, siger formand Thomas. 

 

MDK siger tillykke til en særdeles velfungerende og aktiv modelflyveklub og vil gerne udlåne 

pokalen for det lange seje træk og en lille kurv mundgodt som tak for det gode eksempel. 

 

Der er givetvis andre klubber rundt omkring i landet hvor der er ildsjæle, god trivsel og mange 

aktiviteter. 

Alle er velkomne til at indstille en klub - også gerne deres egen klub til at overtage pokalen 

efter Sæby og en kurv mundgodt (en ny kurv altså). 

 

Initiativprisen 

 

Troels Lund oplyste, at årets vinder af initiativprisen er en klub, der i mange år har været en 

foregangsklub indenfor modelflyvning med elmotorer.  

 

Klubben får også prisen for at have foretaget et pladsskifte, der på sin vis så umuligt ud og 

ikke mindst deres ungdomsarbejde.  

 

8. Valg af revisorer og suppleant 

Ole Hilmer Petersen (Radioflyveklubben) genopstillede og modtog valg som kritisk revisor.  

Per Egelund Nielsen (Modelflyveklubben Lolland) genopstillede og blev valgt som suppleant.  

 

9. Budget og kontingent for det kommende år  

 

Lars Kildholt fremlagde budget for 2022. 
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 Puljemidler på DKK 500.000,00 blev godkendt. Bestyrelsen arbejder på fordeling snarest. Der 

er ikke garanti for fuldt tilskud selvom den samlede puljen ikke måtte anvendes.  

 

Kontingentet fortsætter på uændret niveau.  

 

Budgettet blev enstemmigt godkendt. 

 

10. Eventuelt 

 

En del af deltagerne har haft problemer med at Modelflyvenyt bliver gennemblødt af regnvejr i 

forbindelse med leveringen og spurgte om muligheden for at få folieret bladet. Marianne 

Pedersen oplyste, at folieringen er ved at blive helt udfaset og indtil der findes en anden 

løsning bliver Modelflyvenyt leveret som hidtil. Man kan altid kontakte sekretariatet for at få 

tilsendt et nyt eksemplar.  

 

Der var en efterspørgsel på vindposer med logo som det tidligere har været muligt at købe. 

Sekretariatet undersøger mulighederne for et godt tilbud.  

 

Der har tidligere været et tilbud til klubberne med en gratis klubhjemmeside og der blev 

spurgt om dette fortsat være tilfældet. Sekretariatet kunne oplyse, at den oprindelige platform 

til disse hjemmesider er næsten 10 år gammel men spørgsmålet om at fortsætte tilbuddet er 

allerede på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. 

 

Lars Kildholt oplyste, at der bliver lavet en række små videoer som kan bruges som 

markedsføring af Modelflyvningens Dag.  

 

Marianne Pedersen oplyste, at der i forbindelse med Modelflyvningens Dag bliver lavet et 

pressekit til brug ude i klubberne og hun opfordrede samtidig alle klubber til at sende info og 

billeder til redaktionen om aktiviteterne på Modelflyvningens Dag.  

 

Repræsentantskabsmødet sluttede med endnu en gaveoverrækkelse Denne gang til alle de 

deltagende klubber, der fik udlevet to flotte termokander med indgraveret logo fra 

Modelflyvning Danmark og en stor dåse småkager. Så er klubberne klar til at modtage gæster 

på Modelflyvningens dag. 

 

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. 
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