Referat af generalforsamling den 6. marts 2014 på 4kløverskolen afd. Frørup.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kasserens beretning
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og revisor/suppleant
6. Kåring af årets ØMF´er
7. Evt.
1. John Bakkebo blev foreslået som ordstyrer/dirigent og forsamlingen godkendte. Ordstyreren
konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt korrekt og rettidigt.
2. Hans-Ole nævnte følgende i sin beretning:
Der blev afholdt Standerhejsning den 6. april. Der lå stadig sne i ryttergården, men trods det mødte
der mange medlemmer op og klubben gav som sædvanligt brunsviger.
Jørgen Skyttegård gav rundvisning i H.C. Andersen Airport den 28. april.
Axel og Richardt udstillede til Videnskabsmesse i Nyborg den 2.-4. maj.
Der blev afholdt Fly-in den 18. maj. Det startede med en hel del vind, men hen mod aften blæste det
af og det blev rigtig godt flyvevejr. Der var en del der blev og grillede om aftenen.
Vi deltog i udstilling på Glorup og traditionen tro udstillede vi også til Kulturnatten i Nyborg den 7.
juni.
Begyndersommerlejren blev afhold i uge 27, hvor der om onsdagen blev afholdt grillaften.
Vi udstillede på Ørbæk Marked den 12.-14. juli.
Sommersjov for børn blev afholdt den 20. juli og 27. juli, hvor der i år også deltog en del børn.
Den 3. august afholdt vi Åbent Hus i anledning af klubbens 20 års jubilæum. Der var besøg af
piloter fra Kolding.
Fly-off blev afholdt den 28. september. Det var rigtig flot vejr med næsten ingen vind. Inge havde
bagt to kager til arrangementet.
Lørdag den 26. oktober blev der afholdt jubilæumsfest i Svindinge Forsamlingshus hvor der deltog
ca. 40.
Julehygge skulle have været afholdt den 5. december, men blev flyttet til den 12. december pga.
storm. Arrangementet blev afholdt i Nyborg Ungdomsskoles lokaler. Der var pænt fremmøde og
der blev spist æbleskiver, drukket gløgg og spillet banko.

Hans-Ole takkede dem der havde hjulpet på pladsen og han fortalte også, at Frørup Andelskasse
havde sponsoreret 2.000 kr. til nyt lærer/elev anlæg til vores skoleflyvere.
Til slut overrakte Hans-Ole to flasker vin til Torben Møller, fordi han havde været kasserer i 10 år.
3. Torben Møller berettede at vi pt. er 52 medlemmer i klubben.
Torben gennemgik regnskabet for 2013 som viste et lille underskud. Budgettet for 2014 blev også
gennemgået.
4. Der var ingen indkomne forslag.
5. Torben Møller, Kenneth Nielsen og Henrik Pedersen var på valg. Der var ingen af de tre der
ønskede at genopstille, så Frede Hansen, Anders Kristensen og Morten Petersen blev valgt ind i
stedet.
Jane Jørgensen blev valg som suppleant og John Bakkebo blev genvalgt som revisor.
Peter Andersen blev valgt som sikkerhedsmand.
Der blev også afholdt valg til udvalgene:
Indendørsflyvning: Jane
Aktivitet og udstilling: Jane og Dan
Flyveplads og klubhus: Tomas, Dan og Ulrik H.
Skolefly og uddannelse: Der var ingen tilstede der ønskede at være med i udvalget, men
efterfølgende har Peer T. meldt sig
6. Årets ØMF´er blev Ulrik Hansen.
7. Generalforsamlingen blev spurgt om de synes klubben skal afholde Modelflyvningens dag
den 7. september og det syntes alle var en god idé.
Jane blev igen valgt som ølmand.
Instruktører der meldte sig frivilligt:
Tomas, Hans-Ole, Peter A. og Thomas K.
Græsholdet blev:
Ulrik H., Tomas, Morten, Hans-Ole, Peter A., Jane, Tommy og Dan.
Peter Andersen ville gerne deltage i Repræsentantskabsmødet i MDK den 16. marts.
Der blev spurgt om der var nogle der havde tid og lyst til at udstille til Kulturnatten i Nyborg. Jane
og Hans-Ole deltager og Dan deltager måske.
John Bakkebo kom med et forslag om, om klubben skulle købe en gasgrill, sådan det er nemmere at
grille om torsdagen til klubaftnerne.
Bestyrelsen tager forslaget op på det kommende bestyrelsesmøde.

Efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen konstituerende møde.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Hans-Ole fortsætter som formand.
Morten blev kasserer.
Frede blev sekretær
Kenneth A. blev menig bestyrelsesmedlem
Anders blev menig bestyrelsesmedlem

