Referat af generalforsamling den 7. marts 2013 på Frørup Skole

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kasserens beretning
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse og revisor/suppleant
Kåring af årets ØMF´er
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 7. april. Det var meget blæsende den dag med 16 m/s.
Trods det mødte der over 30 medlemmer op og der blev spist brunsviger.
Fly-in blev afholdt den 19. maj. Vejret var fint og der var pænt fremmøde.
Vi skulle traditionen tro udstille til Kulturnatten i Nyborg den 1. juni, men pga. rigtig meget
blæst aflyste vi udstillingen.
Tarup Ungdomsskolen havde et arrangement den 22. juni, hvor der var et par medlemmer
der udstillede og fløj lidt indendørs.
Begyndersommerlejren blev afholdt i uge 27. Der blev uddelt 5 A-certifikater.
Sommersjov for børn blev afholdt den 21. juli og den 28. juli, hvor der i år deltog rigtig
mange.
Fly-off skulle have været afholdt den 29. september, men pga. dårligt vejr blev det udsat til
den 6. oktober, også denne dag var vejret regnfuldt, men det klarede heldigvis op og der var
en del der kom i luften.
Julehygge blev afholdt den 6. december i Nyborg Ungdomsskoles lokaler. Her var der også
pænt fremmøde og der blev spist æbleskiver, drukket gløgg og spillet banko.
Den 7. februar blev der afholdt filmaften på Frørup Skole. Efter filmen blev der afholdt
loppemarked.
Hans-Ole takkede dem der havde hjulpet med at lægge fliser, male hus samt græsholdet.
Til sidst fortalte Hans-Ole, at vi har fået fornyet vores lejekontrakt på vores flyveplads for
de næste 5 år, samt at kommunen har bevilliget os 12.000 kr. i støtte pr. år de næste 5 år.
3. Torben Møller berettede at vi pt. er 56 medlemmer i klubben.
Torben gennemgik regnskabet og fortalte, at vi havde et lille overskud i 2012. Budgettet for
2013 blev også gennemgået.
4. Der var ingen indkomne forslag.

5. Hans-Ole og Axel var på valg. Hans-Ole genopstillede. Axel ønskede ikke at genopstille og
Kenneth Andersen blev valgt ind i stedet.
Frede blev genvalgt som suppleant og John Bakkebo blev valgt til revisor.
Der blev også afholdt valg til udvalgene:
Indendørsflyvning: Jane og Frede
Aktivitet og udstilling: Dan og Jane
Flyveplads og klubhus: Axel, Michael S. og Kewin
Skolefly og uddannelse: Richardt og Peer T.
6. Årets ØMF´er blev Peter Andersen. Desuden blev han udvalgt til æresmedlem for hans store
arbejde i klubben gennem 20 år.
7. Jane meldte sig som ølmand.
Palle fortsætter som sikkerhedsmand.
Instruktører der meldte sig frivilligt:
Thomas K., Peter A., Palle, Torben, Hans-Ole og Dan. Steen og Mikael som reserve.
Græsholdet:
Michael S., Hans-Ole, Torben, Morten, Peer T., Peter A., Ulrik H., Axel og Frede. Kenneth
A. som reserve.
Udstillere til Kulturnatten er der foreløbig:
Kenneth A., Richardt, Peter A., Hans-Ole og Jane.
Udstillere til Videnskabsmesse i Nyborg i maj:
Richardt og Axel udstiller torsdag og fredag. Lørdag udstiller Kenneth A. og Dan.
Repræsentantskabsmøde den 17. marts:
Hans-Ole og Kenneth A. deltager.
Tomas ville gerne have drøftet om man skal forny sit A-certifikat en gang årligt.
Dette afviste forsamlingen, da klubben i forvejen ikke har krav om at man har A-certifikat
for at flyve i klubben.

Efter generalforsamlingen blev bestyrelsen konstitueret:
Hans-Ole fortsætter som formand
Torben Møller fortsætter som kasserer
Henrik Pedersen fortsætter som sekretær
Kenneth Nielsen og Kenneth Andersen menige medlemmer

