Referat: Generalforsamling 2022
Dato: 6. marts 2022 16:00 på Sindal Lufthavn.
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. 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.
6. 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.
7. Valg af revisor.
8. Evt.

Dagsorden og referat:
1. Valg af ordstyrer: Lars C. Andersen
2. Valg af referent: Kristian Varmark
3. Formandens beretning
Morten fortæller: Ny flyver har fyldt meget for mange, men nu er den her. Turboelevuge og popsarrangement var godt for klubben. I år handler om nye medlemmer og at have det sjovt med ny flyver. Få
”fabrikken” op at køre, og ellers bare at have det sjovt. Har fået afdraget godt på flyveren i 2021, er godt
tilfreds med det. Tusind tak til: Hansi for kæmpe indsats, Lars for alt det der bliver gjort, Christopher for
engagement selvom man er nyere. ”Ting kører”. Dog opfordring til at deltage i udvalg, og til at gøre noget
ved det, så kommer resten af sig selv, når nu strukturen er lagt.
4. Godkendelse af regnskab.
Hansi gennemgår regnskabets nøgletal, fokus på afdrag og på restgæld. Spørgsmål til hvorvidt EKU er
afbetalt, og det er den. Regnskab godkendt.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Der er enighed om at håndsoprækning som valgt metode. Der bliver spurgt til hvad man laver i en
bestyrelse. Gennemgang af hvad bestyrelsesarbejde indebærer. Morten nævner at det handler om drift af
foreningen, og at der er en ambition om at hæve det administrative niveau yderligere. Øvrige stemmer i
med input til bestyrelsesarbejdets indhold og omfang, og om regler og ansvar osv. Alle 3 er på genvalg.
Enstemmig enighed om at bestyrelse genvælges.
6. Valg af suppleanter.
De 2 eksisterende suppleanter er ligeledes på genvalg. Christian byder sig til som ny og yderligere suppleant.
Det godkendes at der kommer 3 suppleanter i bestyrelsen, og det godkendes at Christian Møller tilgår som
ny suppleant sammen med de 2 eksisterende, som genvælges.
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7. Valg af revisor.
Lise skovsgaard genvælges som revisor.
8. Eventuelt.
Der bliver talt udvalgene og der efterspørges en liste over udvalg, inklusiv medlemmerne af disse udvalg,
som gøres tilgængelig så det tydeligt ses hvem der er med i hvad.
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