
Generalforsamling i Fritflyvning Danmark 
8. november 2015 i Fredericia kl. 10.00 – 14.00  
 

 

Til stede: 

Rasmus Ernst, Hugo Ernst, Christian Schwartzbach, Lars Buch Jensen, Peter 
Buchwald, Bjarne Jørgensen, Steffen Jensen, Karsten Kongstad, Thomas Røjgaard, 

Henning Nyhegn, Peter Rasmussen (ref.)  

(Henning medbragte 3 fuldmagter, der jvf. vedtægterne dog ikke er gyldige, da der 
kræves fremmøde.) 
 

 

1. Valg af dirigent 
 

Som dirigent og referent valgtes Peter Rasmussen.  
 

 

2. Formanden aflægger beretning 

 

Karsten gennemgik beretningen, der er vedlagt som bilag. Hertil blev suppleret med 

mangt og meget : 

 

Thomas korrigerede det faktiske medlemstal til ca.40 og ikke 35 som anført i 
beretningen. Der bliver foretaget en præcis registrering i forbindelse med 

indbetalingerne til Modelflyvning Danmark (MFD) i januar. 
 

Lars orienterede om Modelflyvenyt (som redaktør for FF-stoffet), hvor omfanget af 
konkurrencerapporter er indskrænket betydeligt/nærmest ophørt, med den 

konsekvens at man i bladet ikke kan aflæse det aktivitetsniveau der faktisk er på 

flyvepladserne. 

 

Henning henviste til det amerikanske (vistnok AMA) blad, som en ide vi kan tage op, 

der har billedsider med aktuelle stemningsbilleder af al slags, uden nødvendigvis at 

forholde sig til artikler, konkurrencer o.a. Der blev enighed om at vi prøver noget 
tilsvarende, hvor alle opfordres til at sende Lars fotos til en “opslagstavle” i bladet, 

gerne med et par linjers tekst, og måske henvisning til et konkurrenceresultat. 

Det skal dog ikke afholde folk fra at skrive egentlige artikler og konkurrencerapporter 
som vi kender dem. 

 

Lars efterlyste desuden artikler af teknisk/teoretisk art til bladet. 

 

Vi forsøger desuden at højne den interne ff-kommunikation med udsendelse af 

opdateret mail-liste. Facebook blev også nævnt …. 

 

Vores hjemmeside under MFD er aldrig rigtig kommet op at køre. En ide kunne være 

at bruge den til det “tørre” stof, så som vedtægter, info om bestyrelsen, dette 

referat,(historiske) konkurrenceresultater (f.eks., hvem vandt DM i F1A i 1988 ?). 

 

Karsten orienterede om økonomien i forbindelse med Danish Cup der havde 82 

betalende tilmeldinger, svarende til et deltagergebyr på 18.300 kr. der generede et 



overskud på 8.800 kr. Der er pt. en kapital i Cup’en på godt 24.000 kr.  
 

Vi savnede repræsentanter for Old-timer klubben, men rygterne gik på at der er et 
pænt aktivitetsniveau med 3-4 årlige indenlandske konkurrencer, og 60-70 

medlemmer. Vi savner også noget info/samvær til Old-timer folket, - f. eks. med 

artikler i Modelflyvenyt, selv om de vist har deres eget blad. De har i det mindste en 

hjemmeside : DMVK.DK. Bjarne taget kontakt til K.E.Widell, Frede Juul o.a. for at 

lodde stemningen. 

 

Der er også nogen aktivitet omkring indendørsflyvning som Bjarne melder tilbage 

med. 

 
 

3. Bestyrelsens økonomimedlem forelægger revideret regnskab for 

regnskabsåret, der sluttede den 30/9 d.å.  

 

Thomas gennemgik det reviderede regnskab som er vedlagt som bilag. Det går 
planmæssigt fremad med nedskrivning af formuen, primært som følge af 

tilskudsordningen til de aktive medlemmer. 

 
 

4. Forslag fra bestyrelsen 
 

Årets tilskudsordning om at yde tilskud til relevant grej til anvendelse i 

konkurrencesammenhæng, foreslås at fortsætte for 2016 (med tilføjet deadline), 

således: 

 

”Ethvert medlem af Fritflyvning Danmark kan ansøge formanden om et tilskud på op 
til 1500,- kroner til anskaffelse af relevant fritflyvningsgrej efter eget valg, forudsat at 

det indkøbte vil blive benyttet i konkurrence(r) i året (2016), og ansøgning er 

fremsendt inden 30/9 2016.” 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  
 

 

5. Forslag vedrørende FAI 

 

Der var intet til behandling under dette punkt. 
 

 

6. Forslag vedrørende Modelflyvning Danmark 

 

Der var intet til behandling under dette punkt.  
 

 

7. Forslag fra medlemmer 

 

Der forelå to forslag til ændring af regler for udtagelse af landshold, henholdsvis : 

1. fra Stefen og Karsten rundsendt pr. mail 19/10 

2. fra Per Grunnet rundsendt pr. mail 27/10 

Efter en livlig debat blev der stemt mellem de to forslag, subsidiært som tredje 
mulighed at fastholde nuværende formulering. 



Afstemning om forslag 1 gav resultatet : 8 for, 1 imod, 2 undlod at stemme. 

 

For udtagelse af landshold gælder herefter (dvs. i 2016 / landsholdet i 2017) : 

 

Der er følgende forudsætninger:  

  Vi opfatter fritflyvning som en sport, og det skal til enhver tid være således, at 

det er sagligt begrundet hvem der udtages, og hvem der ikke udtages. Dette 

skal opnås, selv om vi i modsætning til en række andre lande ikke har et 

"matematisk" system med indsamling af point eller deciderede 

udtagelsesstævner. 

  I de situationer hvor der på grundlag af nedenstående retningslinjer ikke 

umiddelbart kan udtages 3 deltagere i hver klasse, kan der ikke stilles fuldt 
hold. 

Selve processen og udtagelseskomiteens bundne opgaver:  

  Udtagelseskomiteen skal ubetinget gennemføre en udtagelse og rangordning af 

alle kvalificerede kandidater i forbindelse med Landsmødet på grundlag af 

samtlige opnåede resultater i udtagelses-perioden, som er lig med kalenderåret 

før afholdelsen af mesterskabet.  

  De udtagne deltagere skal give besked om hvorvidt de accepterer udtagelsen 

indenfor den gældende frist på 2 uger efter udtagelsen (tavshed = nej-tak). 

 Hvorledes kvalificerer man sig til at være kandidat?  

  For at være landsholdkandidat skal man have opnået resultater i minimum 3 

stævner i udtagelses-perioden.  

 

 

8.  Bestyrelsen forelægger budgetforslag for perioden 1/10 d.å. til 30/9 
næste år 

 

Det fremlagte budgetforslag blev godkendt.  

 

Det skal tilføjes at konkurrenceledelsen for Danish Cup ønsker at overføre 12.000 kr. 

af Cup’ens formue til tilskudsordningen for aktive (pkt. 4), hvilket ikke fremgår af 

budgettet, men forventes at påvirke næste års regnskab positivt. 

Der var ingen protester over denne tilførelse af kapital. 

 

 

9. Distriktslederne forelægger konkurrencekalender for det efterfølgende 

kalenderår 

 

DM afholdes en af dagene 4. eller 5. juni på Kongenshus Hede. 

Der er søgt hos FAI om at DM også holdes som et åbent World Cup stævne. Dette 

forventes afklaret sidst på året. 

 

Danish Cup i Rinkaby holdes den 1. juli. 

 

Lars vil påtage sig at arrangere 1 stævne eller 2 i løbet af året. 



 

Bjarne indkalder til indendørs DM i det omfang der er interesse for det. 

 

Steffen forventes at præsentere et regneark med forventet deltagelse i World Cup 

stævner (world wide). 

 

 

10. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen (alle medlemmer er valgbare, 

genvalg kan finde sted). Derudover indtræder de to distriktsledere i 

bestyrelsen 

 

Alle nuværende medlemmer var villige til genvalg, på nær Hugo der blev erstattet 
med Steffen. Der var ingen øvrige kandidater. Bestyrelsen ser herefter således ud 

med 5 valgte medlemmer : Karsten Kongstad (formand), Peter Buchwald, Steffen 

Jensen, Thomas Røjgaard (kasserer) og Lars Buch Jensen. Distriktsledere i 

bestyrelsen er Bjarne Jørgensen (indendørs) og Peter Rasmussen.  
 

 

11. Valg af 6 aktive medlemmer til udtagelseskomiteen, der konstituerer 

sig med formand 

 

Alle nuværende medlemmer var villige til genvalg, undtagen Karsten der blev 

erstattet med Christian. Udtagelseskomiteen består herefter af: Peter Buchwald, 
Christian Schwartzbach, Lars Buch Jensen, Hugo Ernst, Bjarne Jørgensen og Steffen 

Jensen (formand).  

Det præciseres at grundlaget for udtagelsen er resultater i samme kalenderår.   
 

 

12. Valg af 2 revisorer 

 

De to nuværende revisorer Rasmus Ernst og Henning Nyhegn blev genvalgt.  
 

 

13. Eventuelt (her kan ikke fremsættes forslag til beslutning) 

 

Her blev diskuteret lidt af hvert : 

 Diverse konsekvenser af regelændringer, f.eks. opdeling af fly-off’s i flere heat 

hvis der er mange deltagere. 

 I skal også huske at 2-ugers tilbagemeldingsfristen for accept af 

landsholdspladser vil blive håndhævet uden pardon ! 
 

 

14. Fastsættelse af dato og sted for næste års generalforsamling  

 

Generalforsamlingen i 2016 afholdes d. 6. november i Ringsted.  
 

 

 

Forsamlingen hævet i god ro og orden. 

 

Peter Rasmussen / referent 


