
  
 

 

Referat: Bestyrelsesmøde FKNF  
 

 

Dato: D. 1. december 2021 kl. 20, Online 

 

Tilstede:  

Morten Rom 

Christian Stephansen 

Max Frelling 

Kasper Kruuse 

Hans Hessellund 

Olav Bro (Referent) 

 

Ikke tilstede: 

N/A 

 

Dagsorden og referat: 
 

1. Valg af ordstyrer: Morten Rom 

 

2. Valg af referent: Olav Bro 

 

3. Emner: 

 

- Indkomne emner: 

o Kasserer, økonomisk overblik 

▪ Ikke refereret, da referent ikke deltog de første par minutter 

o Formand, status 206'er 

▪ NFK har foreslået, at FKNF og NFK bytter fly. Dette overvejes og begge 

klubber kan se fordele og at bytte. Klubberne fortsætter dialogen om 

bytningen 

o Formand, status strategi 

▪ Morten arbejder stadig på strategien og regner med at have det færdigt 

omkring nytår. 

o Formand, kommende generalforsamling (hvem fortsætter) 

▪ Morten og Hans vil gerne fortsætte. Max ønsker også at stille op igen, 

men har pt ikke så meget tid til spring, men vil ikke stå i vejen, hvis der 

kommer andre til, som vil give den gas. Kasper K ønsker også at stille op 

igen 

▪ Der er enighed om, at det kunne være godt at få nogle flere kræfter ind i 

bestyrelsen, så vi kan holde hjulene i gang og ikke tærer for meget på de 

personer, som allerede bruger en masse energi i klubben 

▪ Morten foreslår, at der kommer flere kræfter i bestyrelsen, så der er flere i 

bestyrelsen, som kan være tovholder på de opgaver, der skal lægges ud til 

udvalgene, da udvalgene er gået noget i stå 

o  Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

▪ Olav spurgte til fristen for indkaldelsen til den ordinære 

generalforsamling. Morten fortalte, at den skal afholdes inden udgangen 



  
 

 

af februar og skal indkaldes senest 14 dage før. Morten vil gerne trække 

den lidt, så vi måske er mere fri af corona  

o Formand, bestyrelsesarbejde, hvad forventes 

▪ Morten synes, at vi skal uppe os noget mere i 2022 og det gælder hele 

vejen rundt inkl. udvalgene. Max foreslår, at der holdes nogle flere 

medlemsmøder, samt efter de store stævner, hvor der er mange 

klubmedlemmer alligevel. Morten siger dog, at man nok gerne vil slappe 

af efter de store stævner. Der skal være en bedre kommunikation ud til 

medlemmerne om, hvad der sker i klubben og hvad der bliver arbejdet på 

i bestyrelsen og udvalgene 

▪ Forslag er, at det bliver automatisk med hensyn til opkrævning af 

klubkontingent, da det giver kassereren utroligt meget arbejde at rykke 

folk for betaling for deres kontingent. Det kan eksempelvis være via 

Burble. Dette skal Hans finde ud af, hvordan dette kan gøres nemmest  

o Medlemsmøde 

▪ Der er medlemsmøde d. 11. dec. Der er ca. 10 tilmeldte og det er ikke 

mange og ud af de 10 personer er mange af dem enten instruktører, 

sidder i bestyrelsen eller i udvalg. Dvs det er de samme Tordenskjolds 

soldater. Medlemsmødet gennemføres alligevel og så må der arrangeres 

et nyt medlemsmøde senere 

o Status klublokale 

▪ Christian: Der er sat gang i byggeansøgningen og der er kommet nogle 

mails fra Hjørring kommune, som der skal følges op på. 

▪ Fra godkendelsen ligger, har klubben 1 år til at påbegynde byggeriet. Vi 

har defineret størrelsen på bygningen, men i hvilke etaper skal det laves i 

og hvordan skal den indrettes.  

▪ Der arbejdes på, hvad vi gør med hangarleje og hvilken hangar vi gerne vil 

have flyet stående i. 

 

4. Action punkt listen blev brugt som agenda: 

- Se APL’en 

 - APL blev gennemgået 

 

5. Evt. 

- Burble: Det forventes at vi bruger Burble fra efter nytår 

 

- Næste bestyrelsesmøde: Nok som konstituerende bestyrelses og ellers Onsdag d. 2. 

februar kl. 20, Messenger eller fysisk? Sted?. 

 

2022: 

- Onsdag d. 6. april kl. 20, Messenger eller fysisk? Sted?. 

- Onsdag d. 1. juni kl. 20, Messenger eller fysisk? Sted?. 

- Onsdag d. 3. august kl. 20, Messenger eller fysisk? Sted?. 

- Onsdag d. 5. oktober kl. 20, Messenger eller fysisk? Sted?. 

- Onsdag d. 7. december kl. 20, Messenger eller fysisk? Sted?. 


