Referat: Ordinær Generalforsamling FKNF
Dato: D. 21. februar 2021 kl. 16.
Referent: Olav Bro
Ordstyrer: Christian Stephansen
Tilstede (14 stemmeberettigede via MS TEAMS):
Morten Rom
Christian Stephansen
Hans Hessellund
Christian Møller
Dennis Jespersen
Jesper Nielsen
Kasper Kruuse
Kim Buch
Lars Andersen
Lars Kruse
Morten Hansen
Peter Holst
Anders Skovsgaard
Olav Bro

Formanden, Morten Rom byder velkommen og fortæller, at denne generalforsamling vil foregå lidt
anderledes – nemlig online på grund af COVID-19.

Dagsorden og referat:
1. Valg af ordstyrer:
Christian Stephansen
2. Valg af referent:
Olav Bro
3. Formandens beretning:
Har ikke lavet en lang beretning, da 2020 var et mærkeligt år grundet COVID-19, men også et godt år,
da vi fik ny flyver og gang i webshoppen og ret/mere synlige på nettet og det giver et bedre
kundeflow.
Der er godt gang i fond- og puljeansøgninger, som Christian Stephansen kommer ind på senere.
2020 var et rekordår trods COVID-19, med 53 stævnedage og total antal spring på 959 i 2020 mod 812
i 2019. Deraf nogle flere høje lift.
206’eren, som vi købte i 2020. Flyet står pt i Tyskland og er tæt på at blive registreret om til tysk
indregistrering og udstyres med dør, greb mm. så den er klar til spring, når det kommer hjem i ca.
medio april og forhåbentligt før.
Der er flere springere, mere aktivitet mm, men det kræver mere struktur, bedre samarbejde mm og
derfor er det perfekt timet, at Olav er kommet med sit oplæg, da det er nødvendigt, at vi bliver

bedre. Vi er dygtige til mange ting, men vi kan blive bedre. Olav vil fortæller mere om dette under
Eventuelt. Der skal fokus på at uddelegere, aflaste Tordenskjolds soldater og et forslag er at reducere
antallet i Bestyrelsen for at få nogle mere arbejde ud i udvalgene jf. modellen Olav kommer med.
2021 bliver helt sikkert et godt år, når der bliver åbnet op, men der skal startes op med C-springere og
instruktører, så stævnerytmen bliver pudset af.
Der er budt ind på Turboelevugen og POPS (Gammelmandsklub), så hold øje, når der kommer mere
information, så vi få arrangeret nogle gode stævner og vise DFU, at vi kan løfte opgaverne.
Der skal stemmes om nogle ting, så vi skal have besluttet om der skal stemmes anonymt eller ikke. Det
blev besluttet at stemme anonymt via SurveyMonkey.
Vi skal stemme om antal medlemmer i Bestyrelsen, samt om vedtægtsændringer.
2020 gav et forsmag på, hvad vi kan, men jeg glæder mig til 2021, når der bliver åbnet op.
Næste punkt er Godkendelse af regnskabet.
4. Godkendelse af regnskab:
Inden gennemgang af regnskabet, gjorde Olav opmærksom på, at det er vigtigt, at man siger, hvis
noget ikke skal føres til referat.
Regnskabet (Regnskab 2020 færdig 15-02-21.pdf), som ligger på FKNF – Inderkredsen, blev
gennemgået af kasserer, Hans Hesselund.
Følgende poster blev uddybet:
Grejtilskud på kr. 141.000,- og som omfatter DGI kr. 30.000,-. Coronapuljer kr. 111.000.
N756TZ Drift Vedligehold: Da klubben ikke har haft en eftersynspost på flyveren endnu, er beløbet
anslået til kr. 40.000,- årligt.
Afskrivninger kan ses i mere detaljer i Anlægsarkiv FKNF 2020.pdf, som ligger på FKNF – Inderkredsen.
Ordstyrer spurgte om der er spørgsmål eller indvendinger til regnskabet.
Regnskabet blev godkendt uden indvendinger.
5. Godkendelse af vedtægtsændringer:
Ordstyrer går ud fra, at alle har modtaget og læst forslaget til vedtægtsændringer.
Der var lidt snak om, hvordan afstemningen af forslaget til vedtægtsændringer skulle foregå.
Det blev besluttet, at det blev anonymt via SurveyMonkey.
Afstemningen af forslaget til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.
Dog gjorde Lars Andersen opmærksom på, at det kræver ¾ af de stemmeberettigede medlemmer er
tilstede på Generalforsamlingen for at kunne vedtage vedtægtsændringer. Der er 56
stemmeberettigede medlemmer, men kun 14 deltager på Generalforsamlingen.
Derfor blev afstemningen gjort ugyldig og der skal indkaldes til Ekstra Ordinær Generalforsamling for
at stemme om vedtægtsændringer. Der kan ¾ af de fremmødte så godkende vedtægtsændringer.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Alle i bestyrelsen er på genvalg. Ønsker du at stille op til
valg til bestyrelsen, så giv dig tilkende nu:
Følgende stiller op til genvalg:
- Morten Rom

-

Christian Stephansen
Hans Hessellund
Lars C. Andersen

Følgende ønsker at stille op til nyvalg:
- Max Frelling
- Kasper Kruuse
Forslaget fra formanden er at reducere Bestyrelsen for at der kan blive frigjort ressourcer, som kan
arbejde i udvalg i stedet, som tidligere nævnt.
Der blev stemt om antallet i Bestyrelsen skal være 3,4 eller 5 medlemmer.
Flertallet stemte for 3 medlemmer og 2 suppleanter:
- 3 medlemmer og 2 suppleanter: 6 stemmer
- 4 medlemmer og 2 suppleanter: 3 stemmer
- 5 medlemmer og 2 suppleanter: 5 stemmer
Valg til Bestyrelsen efter afstemningen blev:
- Morten Rom: 100%
- Christian Stephansen: 100%
- Hans Hessellund: 92%
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Nuværende er på genvalg. Ønsker du at stille op til valg
som suppleant til bestyrelsen, så giv dig tilkende nu:
Lars Andersen foreslog, at han trækker sig som suppleantkandidat og dermed at Max og Kasper bliver
suppleanter. Dette blev enstemmigt godkendt.
Suppleanter efter afstemningen blev:
- Max Frelling
- Kasper Kruuse
Ordstyrer listede navnene på den nyvalgte bestyrelse op ledsaget af klapsalver.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
8. Valg af revisor. Britt har været revisor for os siden 2013. Britt vil gerne pensioneres, men
fortsætter gerne ét år mere, hvis ikke andre stiller op:
Britt vil gerne trække sig som revisor, men vil gerne fungere som revisor året ud.
Christian Stephansen nævner, at han kender en dygtig mand, som nok kan lave regnskabet eventuelt
mod et lille beløb.
Der efterspørges om der kan være andre kandidater.
Morten Rom påpeger, at han har været meget glad for Britt, da hun er ekstern og kan dermed være
lidt kritisk. Men det skal på den anden side heller ikke være for dyrt.
Lars Andersen påpegede også, at man så vidt skal gå efter ulønnet jf. forslaget til vedtægtsændringer.
Det blev besluttet, at der stemmes om det skal være en ekstern eller intern revisor på den
ekstraordinære Generalforsamling.
9. Evt.
Olav starter med at høre, om der blandt de fremmødte er personer, som ikke var med på den første
præsentation af oplægget d. 2. februar. Der var et par stykker, som ikke har set oplægget før.
Olav præsenterer oplægget, som dels er et resume fra det oprindelige slideshow (fknf oplæg.pdf),
samt hvad Olav har udarbejdet siden den første præsentation.

Præsentationen: fknf oplæg.pdf
Power Point præsentationen i PDF format er lagt op på FKNF – Inderkredsen
Præsentationen: fknf oplæg resume til generalforsamling.pdf
Power Point præsentationen i PDF format er lagt op på FKNF – Inderkredsen
Nøgleord er blandt andet:
- Udvikling af klubben inkl. kort- og langsigtede mål
- Danmarks bedste og hyggeligste klub
- Aktivering af det store potentiale, der findes i klubben og løfte i flok
- Etablering af en god klubånd
- Struktur på alle områder
- Fastlæggelse af en interaktiv kluborganisationen inkl. Medlemmerne i de enkelte udvalg
- Definere drejebog for Bestyrelsen og de forskellige udvalg
- Skaffe funding
- Sikre en bred og stabil instruktørstab
- Skabe endnu mere synlighed af klubben
- Se bagud, reflekter, for at se, hvad man gør godt, skidt, skal ændre mm, så vi forbedrer vores
arbejde
- Olav faciliterer og indkalder til de kommende udviklings- og udvalgsmøder
- Hvis det skal lykkes, vil der være travlt i starten for at komme op i gear inden sæsonen starter
og inden flyveren er klar.
Til slut spurgte Olav, om der var feedback eller kommentarer til oplægget.
Morten fremhævede, at han synes det godt og at der er en, som har tænkt nogle tanker og komme
med struktur og vi skal bare op i gear og finde de pladser i udvalgene.
Vi skal bare klø på og komme i gang.
Ordstyrer spurgte, om der var mere til eventuelt:
- Dennis Jespersen: Der blev spurgt om, hvor klubben ligger henne mht. antal medlemmer.
Dertil svarede Morten, at klubben ligger i midten. For 3 år siden lå klubben i den lave ende.
Der er nogle klubber, som er meget store.
- Kim Buch: Har set, klubben har fået tildelt noget jord til klubhus. Hvor skal det ligge?
Christian Stephansen svarer: Det er ikke helt fastlagt endnu, men bliver ved hvor hegnet
knækker ved P pladsen og ind mod landingsbanen. Der kommer nogle møder med lufthavnen
og kommunen, hvor dette bliver mere fastlagt.
- Morten Hansen: Hvad er Jeres mål med antal medlemmer?
Morten Rom svarer: Kunne godt tænke sig, at 1/3 af medlemmerne er aktive og deltager aktivt
i klubben som springer, hjælper med praktiske ting til stævner, klubudvikling mm. Dette
istemmes og uddybes af Christian Stephansen.
-

Dennis Jespersen: Har der været intriger, er vi vokset ud af det nuværende klubhus eller
hvorfor skal vi have vores eget klubhus.
Morten Rom svarer: Vi er vokset ud af det nuværende. Vi har kigget på en hangar, men det
ligger ikke ideel. Vi skal være ved terminalbygningen, men det kræver vi finder midler til det.
Målet er at få nogle gode og fede lokaler. Det vil være til både pakke, lokaler og fly.
Christian Stephansen uddyber med, at planen er at bygge en skal, hvor flyet kan være og
senere kan der bygges rum (klublokale, toilet, grejrum mm) inden i. Ole/Lufthavnen vil gerne
etablere vej mellem banen og hangaren, samt etablering af hegn.

Morten opfordrer til at man byder ind til at hjælpe og holde øje med steder, hvor man kan
finde funding, materiale mm.
Olav slutter af med at opfordre til, at man tænker over, om der er nogle af de nævnte udvalg, som
man kan passe ind i og melde dette tilbage til Olav.
Og så Olav vil holde møde med Bestyrelsen, når den har konstitueret sig og så komme i gang.
Olav glæder sig i hvert fald meget til 2021, når vi kommer i gang med det hele – både spring- og
udviklingsmæssigt.
Referenten iagttog, at generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden.
Formandens afslutning:
Formanden takkede for god ro og orden, takkede de fremmødte for at deltage og håber at den ekstra
ordinære Generalforsamling kan foregå fysisk.

