
	  
	  
KFKs	  generalforsamling	  2015	   	   	   	   	   	   	  
	  
Referat.	   	   	   	   	   	   	   	   08-‐03-‐2015	  
	  
	  
Torsdag	  den	  5.	  Marts	  afholdtes	  Københavns	  Fjernstyrings	  Klubs	  55.	  
generalforsamling	  i	  Hedehuset.	  	  Der	  var	  25	  fremmødte	  medlemmer,	  hvoraf	  24	  af	  
de	  fremmødte	  havde	  stemmeret.	  	  
	  

1. Valg	  af	  dirigent	  
	  
Formand	  Søren	  Larsen	  bød	  velkommen	  og	  foreslog	  Ole	  Kastrup	  som	  
dirigent.	  Ole	  Kastrup	  modtog	  godvilligt	  udfordringen	  og	  blev	  valgt.	  Ole	  
Kastrup	  konstaterede,	  at	  generalforsamlingen	  var	  lovligt	  varslet	  efter	  
klubbens	  regler	  og	  herved	  fuld	  beslutningsdygtig.	  
	  

2. Formandens	  beretning	  
	  

Formandens	  beretning	  blev	  forelagt	  medlemmerne	  og	  indeholdt	  følgende	  
overskrifter.	  
	  

• Året	  startede	  med	  sidste	  vintermøde,	  hvor	  årets	  modeller	  blev	  
vurderet	  og	  flere	  vindere	  blev	  kåret.	  Herefter	  fulgte	  årets	  ”ordne	  
pladsdag”	  og	  	  standerhejsning	  traditionen	  tro.	  

	  
• KFK	  havde	  haft	  en	  dejlig	  lun	  sommer	  med	  meget	  aktivitet	  og	  for	  

første	  gang	  i	  klubbens	  historie.	  KFK	  havde	  haft	  lovlig	  Jet	  flyvning	  
hele	  sæsonen,	  med	  undtagelse	  af	  en	  lille	  pause,	  da	  kornmarkerne	  
skulle	  beskyttes	  for	  brandfarer	  pga.	  tørke.	  Det	  nævntes,	  at	  der	  
havde	  været	  en	  klage	  fra	  Møllen	  vedr.	  Jet	  flyvning,	  tæt	  på	  
hustanden,	  men	  klagen	  er	  stilnet	  af,	  efter	  klage	  stiller	  blev	  
informeret	  om,	  at	  vi	  godt	  må	  flyve	  med	  jet	  på	  vores	  plads.	  

	  
• Årets	  hobbytræf	  blev	  afviklet	  med	  fint	  fremmøde	  fra	  både	  

medlemmer	  og	  gæster,	  meget	  beklageligt	  havde	  et	  af	  vores	  
medlemmer	  et	  alvorligt	  uheld	  med	  hånden	  i	  sin	  kørende	  propel	  og	  
måtte	  køres	  på	  skadestuen	  af	  to	  behjælpelige	  medlemmer.	  

	  
• KFK	  deltog	  i	  Aeronautisk	  dag	  som	  udstiller	  med	  nogle	  af	  

medlemmernes	  flotte	  skala	  modeller.	  	  
	  

• Sommeren	  endte	  og	  vinter	  møderne	  indeholdte	  bl.a.	  	  indendørs	  
model	  tilbud	  fra	  RC	  Netbutik,	  Pimp	  din	  	  flyver	  med	  ”Weathering”	  af	  
Kasper	  Holger,	  termik	  og	  flyteknik	  foredrag	  af	  Niels	  Erik	  Pedersen	  
og	  bygning	  af	  fullsize	  Ultimate	  kunstfly	  af	  Poul	  Münsberg.	  

	  
	  



	  
	  

• KFKs	  børne	  attest	  er	  endelig	  i	  hus	  og	  vi	  får	  nemmere	  adgang	  til	  
kommunens	  faciliteter	  med	  vores	  nyerhvervede	  CVR	  Nummer.	  

	  
• Danmarks	  mesterskab	  i	  F3B	  blev	  i	  år	  afholdt	  hos	  KFK	  med	  Allan	  

Plambech	  som	  arrangør.	  Kun	  Søren	  Larsen	  og	  Benny	  Plambeck	  
hjalp	  til	  med	  at	  få	  stævnet	  afviklet.	  Formanden	  håber	  på	  større	  
opbakning	  i	  år,	  da	  det	  igen	  afholdes	  hos	  KFK	  	  i	  2015.	  

	  
• Ny	  solcelle	  og	  lade	  station	  til	  vores	  12V	  batterier	  er	  nu	  indkøbt	  og	  

sat	  op.	  Hermed	  kan	  vores	  udendørs	  lade	  skinne	  anvendes	  fra	  nu	  af.	  
	  

Formandens	  beretning	  blev	  godkendt	  af	  medlemmerne.	  
	  

3. Regnskab	  2014	  
	  
Poul	  Munch	  Andersen	  gennemgik	  regnskab	  og	  aktiver	  for	  2014.	  Årets	  
regnskab	  ender	  med	  et	  overskud	  på	  1900	  kr.	  i	  forhold	  til	  budget.	  	  
	  
Kasseren	  nævnte	  at	  vores	  aktiver	  ikke	  er	  blevet	  nedskrevet	  og	  fremgår	  
med	  beløb	  fra	  ny	  indkøb.	  Bestyrelsen	  foreslog,	  at	  der	  fremover	  nedskrives	  
på	  f.eks.	  Klubhus	  og	  jernbane,	  så	  vi	  ikke	  ser	  mere	  velhavende	  ud	  overfor	  
kommunen	  end	  vi	  reelt	  er.	  Dette	  var	  der	  enighed	  omkring	  blandt	  
medlemmerne	  og	  nedskrivningen	  vil	  starte	  i	  næste	  års	  regnskab.	  
	  
Jørgen	  Bjørn	  spurgte	  vedr.	  Forsikrings	  sum	  af	  klubhus,	  hvis	  det	  mistes.	  
Kasseren	  forsikrede	  om	  at	  vores	  forsikring	  dækker	  et	  nyt	  hus.	  
	  
Regnskabet	  blev	  godkendt	  af	  medlemmerne.	  	  
	  

4. Budget	  2015	  
	  
Budgettet	  2015	  blev	  gennemgået	  af	  Poul	  Munch	  Andersen.	  Det	  fremgår	  at	  
en	  lavere	  kontingent	  	  indtægt	  pga.	  medlems	  fald	  og	  flere	  passive	  
medlemmer	  i	  2015	  giver	  ca.	  13000	  kr.	  i	  underskud	  i	  2015	  i	  forhold	  til	  de	  
forventede	  udgifter.	  Dog	  kommer	  der	  stadig	  6000	  kr.	  i	  rente	  indtægter,	  så	  
det	  reelle	  underskud	  bliver	  ca.	  7000	  kr.	  
	  
Der	  spørges	  til	  nuværende	  medlemstal	  og	  af	  hvilke	  grunde	  vores	  
medlemstal	  falder.	  Bestyrelsen	  svarer	  at	  KFK	  pt.	  har	  75	  aktive	  
medlemmer	  og	  16	  passive	  medlemmer.	  Vi	  kan	  være	  95	  aktive	  
medlemmer	  i	  klubben,	  så	  der	  er	  plads	  til	  20	  nye	  medlemmer.	  Grunden	  til	  
faldet	  af	  medlemmer	  menes,	  at	  være	  sygdom	  og	  alderdom	  og	  for	  få	  nye	  
medlemmer.	  
	  
Budget	  bliver	  godkendt	  af	  medlemmerne.	  	  
	  

5. Forslag	  fra	  bestyrelsen	  



	  
	  
	  
Følgende	  forslag	  fra	  bestyrelsen	  blev	  behandlet	  under	  
generalforsamlingen.	  
	  

a. I	  forbindelse	  med	  at	  nogle	  modelflys	  værdi	  er	  øget	  drastisk	  de	  
senere	  år,	  ønsker	  bestyrelsen	  retningslinjer	  for	  hvordan	  de	  
økonomiske	  konsekvenser	  er,	  hvis	  man	  uforsætligt	  ved	  et	  uheld	  
gør	  skade	  på	  andres	  modelfly	  der	  er	  placeret	  på	  flyvepladsen.	  
Disse	  regler	  skal	  tilføjes	  i	  KFKs	  klublove.	  Det	  vil	  sikkert	  berolige	  
nogle,	  at	  KFK	  har	  taget	  stilling	  til	  dette,	  så	  alle	  medlemmer	  og	  
gæster	  der	  flyver	  på	  vores	  plads	  kender	  KFKs	  regler	  og	  holdninger	  
til	  sådanne	  uheld,	  hvor	  der	  ikke	  er	  nogen	  forsikring	  til	  at	  dække	  
tabet.	  

	  
Bestyrelsen	  havde	  formuleret	  en	  ny	  regel	  vedr.	  skade	  på	  andres	  modeller	  
der	  ønskes	  tilføjet	  til	  klubbens	  regelsæt:	  

	  
• Ved	  uheld	  på	  KFKs	  flyveplads	  der	  forvolder	  skade	  på	  anden	  parts	  

modelfly	  og	  hvor	  ingen	  forsikring	  dækker	  er	  der	  ikke	  erstatnings	  
pligt	  fra	  skadevolder.	  

	  
Der	  blev	  diskuteret	  ivrigt	  omkring	  forslaget	  og	  mange	  havde	  en	  mening	  
omkring	  emnet.	  Flere	  ønsker	  at	  A-‐Certifikater	  skal	  være	  mere	  udbredt	  og	  
kan	  øge	  sikkerheden	  på	  pladsen	  og	  der	  ønskes	  meget	  større	  respekt	  for	  
vores	  allerede	  eksisterende	  regler.	  Til	  sidst	  blev	  der	  foretaget	  afstemning	  
om	  ovenstående	  regel	  skulle	  tilføjes	  KFKs	  regelsæt.	  I	  afstemningen	  stemte	  
14	  medlemmer	  for,	  7	  imod	  og	  3	  stemte	  ikke.	  
	  
Forslaget	  blev	  hermed	  vedtaget.	  

	  
b. Klubben	  kører	  bevidst	  med	  underskud,	  som	  dækkes	  af	  KFKs	  

obligations	  renter.	  Obligationerne	  udløber	  om	  10	  år	  og	  det	  ser	  pt.	  
ikke	  ud	  til,	  at	  det	  bliver	  muligt	  at	  refinansierer	  disse	  penge	  med	  
samme	  rente	  indtægt.	  Derfor	  foreslår	  bestyrelsen	  at	  kontingentet	  
tilpasses	  prisudviklingen	  år	  for	  år.	  Herved	  hæves	  vores	  kontingent	  
indtægt,	  så	  underskuddet	  gerne	  skulle	  være	  dækket	  når	  
renteindtægten	  forsvinder.	  

	  
Først	  blev	  der	  fra	  bestyrelsen	  foreslået	  en	  2	  procent	  stigning	  af	  
kontingentet	  årligt.	  Det	  blev	  ivrigt	  diskuteret.	  Nogle	  syntes	  man	  skulle	  
vente	  og	  se	  om	  der	  blev	  et	  underskud	  næste	  år	  og	  der	  kom	  forskellige	  
forslag.	  Et	  af	  forslagne	  var,	  at	  lade	  kontingentet	  stige	  med	  50	  kr.	  i	  2016	  og	  
så	  se	  hvordan	  det	  ser	  ud	  til	  næste	  generalforsamling.	  Dette	  faldt	  i	  god	  jord	  
hos	  alle	  fremmødte	  medlemmer	  og	  der	  blev	  stemt	  om	  følgende	  forslag:	  
	  

• Kontingent	  stiger	  med	  50	  kr.	  pr	  aktive	  medlem.	  Indskud	  ved	  nyt	  
medlem	  uændret.	  



	  
	  
Stort	  set	  alle	  stemte	  for	  og	  stemmer	  taltes	  ikke	  op	  i	  denne	  sammenhæng.	  
	  
Forslag	  godkendt	  af	  medlemmerne.	  

	  
6. Forslag	  fra	  medlemmer	  

	  
Ingen	  indkomne	  forslag.	  
	  

7. Valg	  af	  bestyrelses	  medlemmer	  på	  valg	  
	  
Poul	  Munch	  Andersen,	  Preben	  Jacobsen	  og	  Steffen	  Houlberg	  er	  på	  valg	  og	  
modtager	  gerne	  genvalg.	  
	  
Alle	  bestyrelses	  medlemmer	  genvælges.	  

	  
8. Revisor	  og	  andre	  funktions	  poster	  

	  
Revisor	  Carsten	  Skamris	  modtager	  genvalg	  og	  bliver	  valgt.	  

	  
Græsklipper	  teamet	  Preben	  Jacobsen	  og	  Steen	  Jørgensen	  modtager	  
genvalg	  og	  fortsætter	  i	  2015.	  
	  
Støjudvalg	  Jan	  Østerling,	  Erik	  Huber	  og	  Ole	  Kastrup	  modtager	  genvalg	  og	  
fortsætter	  i	  2015.	  
	  
Webmaster	  Martin	  Møller	  modtager	  genvalg	  og	  fortsætter	  i	  2015.	  
	  

9. Eventuelt	  
	  
Jørgen	  Holsøe	  mener,	  at	  Klublove	  og	  pladsregler	  skal	  være	  tilgængelige	  på	  
KFKs	  hjemmeside.	  Der	  er	  generel	  kritik	  vedr.	  KFKs	  hjemmeside	  fra	  
medlemmerne.	  Nogle	  mener	  også	  at	  referater	  fra	  generalforsamlinger	  og	  
bestyrelses	  møder	  skal	  kunne	  læses	  på	  hjemmesiden.	  Bestyrelsen	  tager	  
kritikken	  til	  sig	  og	  vil	  forsøge	  at	  følge	  op	  på	  kritikken	  og	  tager	  forslagne	  til	  
efterretning.	  
	  
Bestyrelsen	  siger	  tak	  for	  hjælpen	  til	  Per	  Porsbo	  for	  den	  store	  
arbejdsindsats	  han	  ligger	  i	  klubben,	  når	  der	  skal	  udføres	  reparation	  eller	  
vedligeholdelse.	  Per	  lykønskes	  med	  en	  flaske	  vin.	  
	  
Repræsentantskabs	  møde	  2015.	  Årets	  deltagere	  bliver	  Søren	  Larsen,	  	  
Steen	  Jørgensen,	  Troels	  Lund.	  Deltagerne	  får	  fuldmagter	  med,	  så	  vi	  har	  
alle	  klubbens	  stemmer	  med	  på	  mødet.	  
	  
Benny	  Plambech	  fortæller,	  at	  der	  ikke	  mere	  sendes	  checklister	  til	  RC	  
klubberne	  vedr.	  hvem	  der	  har	  betalt	  til	  RC-‐Unionen.	  Nogle	  mener	  at	  
klubben	  kan	  sende	  KFKs	  medlemsliste	  til	  Modelflyvning	  Danmark,	  så	  



	  
undersøger	  de	  om	  alle	  har	  betalt.	  Bestyrelsen	  vil	  undersøge	  sagen	  
yderligere.	  
	  
	  
Der	  spørges	  til	  hvad	  KFKs	  bibliotek	  indholder.	  Per	  Porsbo	  uddyber	  dette.	  
Det	  nævnes	  også	  at	  indholdet	  kan	  ses	  på	  KFKs	  hjemmeside.	  
	  
Datoer	  for	  Standerhejsning,	  Ordne	  plads	  dag	  og	  Hobby/Skala	  træffet	  
bliver	  nævnt	  af	  formanden.	  Formanden	  vil	  prøve	  at	  få	  udvidet	  flyvetiden	  
lørdag	  på	  Hobby/Skala	  træffet	  i	  år.	  Han	  mener,	  at	  vi	  er	  blevet	  bedre	  
”venner”	  med	  kommunen	  og	  det	  vil	  kunne	  lade	  sig	  gøre.	  

	  
Allan	  Plambech	  informerer	  om,	  at	  Danmarks	  mesterskabet	  i	  F5B	  afholdes	  
den	  19.	  September	  og	  han	  vil	  sørge	  for	  morgenmad	  til	  alle	  der	  vil	  hjælpe	  
med	  kl.	  9:00.	  Nogle	  medlemmer	  ønsker	  mere	  information	  vedr.	  F3B	  
dommer	  regler,	  hvis	  de	  skal	  kunne	  hjælpe	  til	  med	  denne	  funktion.	  
	  

	  
	  

Til	  sidst	  takker	  formanden	  og	  dirigenten	  for	  god	  ro	  og	  orden	  under	  
generalforsamlingen	  og	  ønsker	  medlemmerne	  en	  god	  flyve	  sæson.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  
Jean	  Sørensen	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  


