Referat for ekstraordinær generalforsamling 11/5-19
Generalforsamlingen blev af de fremmødte erklæret lovlig indvarslet
Klavs Skipper blev valgt som ordstyrer
Referent blev Hans Jørgen
Som en udløber af den ordinære generalforsamling havde bestyrelsen valgt at indkalde til ekstraordinær
generalforsamling , da spørgsmålet om betaling af medlemmer for ydelser i klubben , var en fælles
beslutning
Endvidere var spørgsmålet Carsten Larsen ( CL )(tidl. Stauning ) kommet på banen
Da CL havde fået job som ass. Flyvepladsleder på EKSN , og i sin egenskab som Ins. 1 , Tandemmaster , Pilot
, flyejer var det spørgsmålet om at inddrage ham i FKNF’s virke men han ville ikke gøre dette uden betaling (
og så kom snitfladen om hvem og for hvilke ydelser der skal betales for ).
Endvidere spørgsmålet om CL skulle have lov til at drive ”tandemfabrik på EKSN ” med Lille Lars som
medhjælpende TDM ( der skulle afleveres et givet beløb til FKNF pr. sprunget tandemspring )
Efter mange gode spørgsmål / indlæg i debatten som bla.:
-Lønningssystem / alle der yder en indsats / ingen / gradueret
-Lovligheden af lønningssystem
-Pro / contra iht. CL’s optræden med fly og tandem fabrik på EKSN
-Kun aflønning af CL
-Aflønning kun af funktioner med ”livsvigtige” funktioner ( eks. TDM , 1’ere, reserve pakkere , pilot osv. )
De fremmødte valgte at gennemføre hemmelig afstemning om spørgsmålet lønning af ydelser i FKNF .
Der var 11 stemmeberettigede og seks brevstemmer ( fuldmagter ) ( 17 i alt )
Afstemningen blev til et overbevisende NEJ med flg. Fordeling:
Ja : 0
Nej : 15
Blanke: 2
Altså ingen aflønning af funktioner i FKNF og som flg. Heraf blev der sagt NEJ til at CL skulle/måtte drive
”tandemfabrik” på EKSN i FKNF regi.
Under eventuelt ; blev der gjort opmærksom på skærmflyvningskursus i FKNF d.17/18/19-5 2019
At medlemmerne skulle være bedre til at tilkendegive om man deltog i en aktivitet eller ej .

Der blev endvidere orienteret om en mulig springflyver til salg i UK , da det var et godt aktiv for FKNF da
flyet vil kunne øge FKNF’s potentiale da den kan gå i 10000+ ft med fire springere i en rimelig tid . På den
måde blive FKNF interessant som klub for træning af 4-mands FS , AFF , tandemspring , osv.
Endvidere er flyet sat til salg til ca halvdelen ( ca 450000 dkr ) at et tilsvarende fly og fordelen ved dette er
at det er klargjort og registreret som faldskærmsflyver
For yderlig interesse kontakt Hansi da han er POC
Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden og efter det formelle var FKNF vært ved Pizza og
drikkelse

