Referat af generalforsamling i Østfyns Modelflyveklub den 5. marts 2015.
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 dirigent og forsamlingen godkendte. Dirigenten konstaterede at
generalforsamlingen var indkaldt korrekt og rettidigt.
2. Hans-Ole nævnte følgende i sin beretning:
Hans-Ole sagde tak til bestyrelsen for året der er gået.
Der blev holdt Standerhejsning den 5. april. Der mødte mange op, men vejret var ikke det bedste.
Fly-in blev afholdt den 10. maj. Vejret var ikke det bedste, men der blev alligevel fløjet lidt og
grillet på den nye gasgrill.
Vi udstillede til Kulturnatten i Nyborg den 23. maj. Vi udstillede ved biblioteket under temaet ”luft
under vingerne” bl.a. sammen med svæveflyveklubben og faldskærmsklubben og vi havde en
simulator i teltet, så publikum kunne prøve at flyve.
Begyndersommerlejren blev afholdt i uge 27. Der blev uddelt et par a certifikatet og onsdag blev
der grillet om aftenen.
Vi udstillede igen i år på Ørbæk Marked den 11.-13. juli.
Sommersjov for børn blev afholdt den 26. juli og 2. august, hvor der i år også deltog en del børn.
Vi holdte Modelflyvningens dag den 7. september, hvor 20 piloter deltog og der blev lavet 76
starter. Der var ca. 30 gæster i løbet af dagen.
Fly-off blev afholdt den 27. september: Der mødte 18 medlemmer op og der skete et par havarier.
Vi holdte Julehygge den 4. december. Vi fik traditionen tro gløgg og æbleskiver og der blev raflet
om de medbragte pakker.

Filmaften og loppemarked blev afholdt den 5. februar. Der mødte 20 op og der blev vist filmen
ØMF Året 2014. Efter filmen blev der holdt loppemarked.
Hans-Ole takkede dem der havde hjulpet på pladsen i løbet af året.
Der bliver som noget nyt i 2015 afviklet et dronekursus i samarbejde med Nyborg Ungdomsskole.
3. Morten gennemgik regnskabet for 2014 og det viste et lille overskud. Budget for 2015 blev
udleveret.
4. Der var indkommet et forslag. Forslaget gir ud på, at bestyrelsesmedlemmer skal helt eller delvis
fritages for betaling af kontingent, således at formand og kasserer bliver helt fritaget og resterende
bestyrelsesmedlemmer får reduceret kontingentet med 50 %.
Alternativt skal alle bestyrelsesmedlemmer helt fritages for betaling af kontingent.
Begrundelsen er at det bør værdsættes, at bestyrelsen lægger et stort arbejde i at få klubben til at
fungere. Formands- og kassererposterne er væsentligt mere arbejdsbebyrdede poster, derfor
forslaget om differentieret fritagelse.
Forslaget blev drøftet og efter en afstemning blev forslaget med, at formand og kasserer helt fritages
for betaling af kontingent og resterende bestyrelsesmedlemmer får reduceret kontingentet med 50 %
vedtaget. Der var 7 der stemte for og 4 i mod. Resten stemte blankt.
5. Hans-Ole Jørgensen og Kenneth Andersen var på valg. Hans-Ole Jørgensen ønskede at
genopstille. Da Kenneth Andersen ikke længere er medlem af klubben, skulle der findes et nyt
bestyrelsesmedlem.
Hans-Ole Jørgensen blev genvalgt og Jane Jørgensen var den eneste der stillede op og blev valgt
ind. Ronni Sandholdt blev suppleant og John Bakkebo fortsætter som revisor.
Der blev også afholdt valg til udvalgene:
Indendørsflyvning: Jane
Aktivitet og udstilling: Jane
Flyveplads og klubhus: Tommy
Skolefly og uddannelse: Der var ingen tilstede der ønskede at være med i udvalget.
6. Årets ØMF´er blev Kenneth Nielsen.
7. Evt.
Jane blev igen valgt som ølmand.
Peter Andersen fortsætter som sikkerhedsmand.
Instruktører der meldte sig frivilligt: Peter A. og Hans-Ole.

Græsholdet blev: Palle A., Kenneth N., Morten, Frede, Hans-Ole og Jane.
Deltagere til Repræsentantskabsmøde den 22. marts blev efterlyst: Folk tjekker deres kalendere og
vender tilbage.
Der blev spurgt om der var nogle der havde lyst til, at udstille til Kulturnatten i Nyborg den 29. maj.
Peter A., Jane og Hans-Ole deltager.
Forsamlingen blev spurgt om der var nogle der ville udstille til Ørbæk Marked: Anders og Peter A.
meldte sig.

Efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen konstituerende møde.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Hans-Ole fortsætter som formand.
Morten fortsætter som kasserer.
Jane blev sekretær.
Frede blev menigt bestyrelsesmedlem
Anders blev menigt bestyrelsesmedlem

