
Referat af GENERALFORSAMLINGEN d.26.6.2021 kl.14 hos Flymøller, Haderslev 

Formanden, Ejvind Greve, bød velkommen til mødet, der p.gr.a. forårets Coronaaflysning var blevet flyttet 

til Haderslev Flyveplads. 

1/ Valg af dirigent: 

Claus Astrup blev forslået og valgt. Han konstaterede at indkaldelse af generalforsamlingen 

var rettidig udsendt. 

2/ Valg af referent: 

 Ole Rasmussen blev foreslået og valgt. 

3/ Formandens beretning og godkendelse heraf: 

Ejvind nævnte bl.a. aflysningerne af Grænsetræffene i 20 og 21 samt de øvrige 

klubarrangementer der måtte aflyses p.gr.a. Coronasituationen. Han glædede sig over de få 

arrangementer der er blevet gennemført.                                                                                       

Han takkede medlemmerne og bestyrelsen for godt samarbejde.                                                  

Formandens beretning blev godkendt med applaus.                                                            

(Formandens fulde beretning kan ses på hjemmesiden) 

4/ Kassereren aflægger et revideret regnskab, som godkendes af generalforsamlingen: 

 Peter Kock Nielsen gennemgik de enkelte poster på indtægts- og udgiftssiden. 

 Indtægter i alt: 45829,61kr 

 Udgifter i alt:  37629,41kr 

 Årsresultat:    8200,20kr 

 Revisorerne Lars Wulff og Hans Møller-Hansen har godkendt regnskabet. 

 Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

5/ Fastsættelse af kontingent 2022: 

 Kontingentet forbliver uændret (225kr) 

6/ Behandling af indkomne forslag: 

 Formanden havde ikke modtaget nogen forslag. 

7/ Valg af formand (ulige år) og kasserer (lige år), bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant: 

Formanden Ejvind Greve blev genvalgt.                                                                   

Bestyrelsesmedlemmerne Ole Rasmussen og Asbjørn Henriksen ligeledes.                            

Lars Bierbaum foreslog Hans Jensen som bestyrelsessuppleant. Skriftlig afstemning blandt 27 

stemmeberettigede. Resultat: Hans Jensen 21 stemmer og Preben Bruhn 6 stemmer. Hans 

Jensen dermed bestyrelsessuppleant. 

8/ Valg af revisorer (skiftevis for 2 år ad gangen) og revisorsuppleant: 

 Hans Møller-Hansen genvalgt som revisor og Verner Kristoffersen genvalgt som suppleant. 



9/ Planlægning af årets aktiviteter: 

Flere af årets resterende aktiviteter var uddelegeret. Hanne Mette og Albert Bucka påtog sig  

Løvfaldsturen. 

10/ Eventuelt: 

Ejvind sagde tak til Preben Bruhn for hans bestyrelsessupleantperiode.               

Weekendturen d. 7.-8. aug. Bliver med deltagelse af 19 biler, hvoraf 16 overnatter. Fleksibel 

deltagelse er mulig. 

Ordstyreren, Claus Astrup, takkede sammen med formanden for fint fremmøde og god ro og 

orden. 

Ref: Ole Rasmussen d. 12.7.2021 

 

 


