Generalforsamling 2019
Ordstyrer: Susan Hansen
Referent: Tea

Formandens beretning:
Vores historie, hvor vi kommer fra. Passion i historien. Få midler – men godt sammenhold. Fly blev indkøbt
2016. Startede primitivt uden dør og trinbræt.
Nu har vi flest opvisningsspring i dk, 30 stk. i 2018
Vi har en tandemmaster Lars.
Vi kan håndtere store elevhold.
Vi har nu 4 nye elevrigs. Snart et nyt tandemrig.
Vi har en masterrigger blandt vores medlemmer. Alt er nu lokalt.
Facebook rangerer vi 4,9 på tilfredshedsskala.
Klubstørrelse forøget i.f.h.t andre klubber.

Regnskab:
Hans fremlægger regnskabet.
Lav vedligeholdelse på fly, tak til Jørgen.
Der er +158.241,83 kr. i overskud.
Rigs indkøbt som anlægsaktiver.
Der er gennemført over 100 lift mere i 2018 end året før over ca. samme antal stævnedage lig med meget
større effektivitet på stævnerne.
Regnskab godkendt.

Tågholtvej 180, 9870 Sindal.

Valg af bestyrelse:
Eksisterende: Morten Rom (Formand), Nicolaj Sørensen (Næstformand), Hans Hessellund, Christian
Stephansen, Klavs Skipper (træder af), Ronni Pedersen.
På valg: Morten Rom, Nicolaj Sørensen, Hans Hessellund, Christian Stephansen, Ronni Pedersen, Lars
Andersen, Thomas Madsen. Afstemning via håndsoprækning.
Følgende blev valgt til bestyrelsen: Morten Rom, Christian Stephansen, Thomas Madsen, Lars Andersen og
Hans Hessellund.

Valg af suppleanter:
Igen med håndsopretning blev Thomas Madsen og Christian Stephansen valgt til suppleanter.

Valg af revisor:
Britt blev igen valgt til revisor.

Eventuelt:
Sommerfest.
Christian Møller vil gerne lave en sommerfest. Han finder en weekend.

Ønsker til bestyrelsen:
Faste piloter. Jørgen siger det er på vej.

Sikkerhed
Hans Jørgen bragte opsangen fra 30/12 på banen, opsang til sikkerhed. Alle skal være fornuftige. Safetyday
i marts evt. i Herning.

Aflønning
Aflønning af tandem/instruktører. Lars Andersen fortalte at det er sådan man gør i andre klubber. Der
bliver flere tandems. Andre klubber aflønner, skal vi også. Livlig debat herom. Forslag til gratis spring som
deles ud.

Awards:
Peter Holst fik medaljen for ”Bedste selfie”.
Lars Andersen fik medaljen ”Flest spring” på pladsen.
Jesper Nielsen fik medaljen ”The Right Spirit” for sin måde at være på.
Årets medlem blev Mikkel Normann som også var den elev som fik flest gratis decemberspring.
Ifølge DFU har vi haft flest gratis elevspring .

Tågholtvej 180, 9870 Sindal.

