KFKs Generalforsamling 2016
Referat

5. marts 2016

Torsdag aften den 3. marts afholdtes Københavns Fjernstyrings Klubs 56. generalforsamling i
Hedehuset. Der var 30 fremmødte medlemmer, hvoraf alle fremmødte havde stemmeret.
Valg af dirigent
Formand Søren Larsen bød velkommen og foreslog Flemming Madsen som dirigent. Flemming
modtog godvilligt udfordringen og blev valgt. Flemming konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt varslet efter klubbens regler og herved fuld beslutningsdygtig.
Formandens beretning
Formandens beretning blev forelagt medlemmerne og indeholdt følgende overskrifter.
•

Ordne plads dagen startede årets sæson. Dagen gik med rengøring af klubhus og trimning af
flyvepladsen. Maling af huset var planlagt til at foregå senere på sæsonen.

•

Standerhejsning blev afholdt i dårligt vejr, kun et par enkelte piloter trodsede vejret og
havde deres fly i luften denne dag.

•

Kommunens Conventus system er kommet i luften med alle medlemmer oprettet.
Kalenderen i Conventus vil blive testet for, om den kan anvendes til noget, der giver mening
for medlemmerne. Der er allerede lavet et link til Conventus kalenderen på KFKs
hjemmeside.

•

Årets Hobbytræf 2015 blev afholdt med et pænt antal deltagere og uden ulykker. I år holder
KFK Hyggetræf den 18. og 19 juni.

•

KFK var vært for et IMAC stævne i år, hvilket gik fint. Dog lærte KFK, at der skal være mere
styr på det økonomiske, da KFK ikke skal have væsentlige udgifter ved sådanne lejligheder.
Dette er noteret, så det ikke sker fremover. Søren opfordrer medlemmerne til at deltage
som piloter, medhjælpere eller bare tilskuere, når der holdes noget lignende hos KFK.

•

KFK deltog også i år ved Roskilde Air show. Dårligt og blæsende vejr dæmpede fornøjelsen.
Casper Holger trodsede vejret og lavede en fin opvisning med sit jetfly. Ole Kastrups jetfly
var også med dog uden at flyve, til gængæld deltog flyet som foto model og var også i
fjernsynet i forbindelse med Roskilde Air show.

•

KFK takkede også i år ja til, at være vært ved et F5B stævne med Allan Plambeck som

arrangør. Søren anbefaler, at medlemmerne kommer og kigger på eller evt. deltager som
dommer eller medhjælper.
•

Gløgg og æbleskiver i december, hvor der også blev delt julekurve ud til vores 10 naboer.

•

Indendørs flyvning i Hedehus Hallen. Der er ikke så mange der benytter tilbuddet. Søren vil
prøve at finde bedre tider til næste vinter.

•

Hedehus Posten har været på besøg i Hedehus hallen til indendørs flyvning. De har skrevet
en fin artikel med billeder og lavet en video. Der ligger stadig links på KFKs hjemmeside.

•

Vintermøder med forskellige temaer. Foredrag af Poul Münsberg om bygning af sin egen
Ultimate kunstflyver, Allan Plambeck om F5B konkurrence flyvning. Julefrokost med dejlig
mad, nytårs marked med lidt mere handel end sidste år, Bjørn Bayer holdte foredrag om sin
tid i flyvevåbnet, generalforsamling og kåring af årets model kommer hertil april.

•

IMAC arrangement med flyvning af IMAC program vil blive planlagt i år for dem der kunne
tænke sig at prøve det. Der vil i forbindelse med dette også blive fortalt om flytyper, samt
givet gode tips og tricks.

•

Dialogmøde med KFKs Jet piloter er blevet afholdt sidste år vedrørende støj og
flyvemønstre. Det blev her nævnt, at dem der ønsker at flyve Jet skal være opmærksom på,
at værne om vores flyveplads og forholdene til vores naboer. Formanden nævner, at der
efterfølgende ikke har været klager over støj fra vores arrangementer. Han mener, at både
dette møde, samt advisering af vores naboer om afholdelse af arrangementer har haft god
indflydelse.

Formandens beretning blev godkendt af medlemmerne.
Efter formandens beretning blev der holdt en kort pause. Følgende blev diskuteret under pausen.
Jørgen Holsøe –
Fortalte at han meget gerne vil have opdateret billederne af medlemmerne i klubhuset på vores
medlemstavle. Billeder af nye medlemmer er ikke kommet op og han er blevet konfronteret med
det af nye medlemmer nogen gange.
•

Per Porsbo kommenterede, at han havde billederne, men at han godt ville have lidt hjælp
til, at komme videre med opgaven.

•

Jan Helding tilbød Per sin hjælp med billederne.

Benny Plambeck –
Fortalte at han godt kunne tænke sig mere engagement og hjælp fra medlemmerne i KFK. Det hele
kommer ikke af sig selv og bestyrelsen skal ikke bebrejdes for at der ikke sker nok. Det skal være en

fælles indsats fra de aktive i klubben. Manglende engagement fra medlemmerne er hovedårsagen
til, at Benny ikke modtager genvalg som bestyrelses medlem i år.
Flemming Madsen Husker KFKs medlemmer på, at medlemmerne af bestyrelsen ikke skal sørge for alle opgaver i
klubben. Det bliver svært, at holde på bestyrelses medlemmerne, hvis ikke dette ændrer sig snart.
Regnskab og Budget
Poul Munch Andersen gennemgik regnskabet for 2015 og budget for 2016.
Nabogaver (Julekurve) var sat ned til 2000 kr. men blev hævet til 5000 kr. da alle blev enige om, at
det nok var for risikabelt at sætte det ned og pengene var givet godt ud på den lange bane.
Poul fremlagde, at huslejen skulle forhandles i år. Bestyrelsen har meget store problemer med at
holde pladslejen nede, da udlejer vil have den hævet. For at fremtidssikre vores investeringer på
flyvepladsen vil bestyrelsen gerne have forhandlet en 15 årig lejekontrakt, hvor pladslejen kendes
på forhånd. Plads udlejer har givet udtryk for at han vil have en stigning til 30000 kr. pr. år, hvis han
skal binde sig i 15 år.
Poul bad alle tilstedeværende medlemmer om en afstemning om følgende spørgsmål:
”Har KFKs bestyrelse tilladelse til, at gå med til en pladsleje på 30000 kr. pr. år i en 15 års bindings
periode for udlejer?”
Der blev hermed foretaget en afstemning med følgende resultat.
30 medlemmer havde stemmeret.
•
•

19 medlemmer stemte for.
Ingen medlemmer stemte imod.

Der var spørgsmål om KFKs opsigelse af kontrakten. Det blev konstateret af KFK har 6 måneders
opsigelse på kontrakten. Kontrakten er tinglyst med denne opsigelses periode.
Der blev diskuteret omkring, hvor de ekstra penge skulle komme fra og flere foreslog, at vi skulle
finde de ekstra medlemmer der skulle til for, at dække udgiften til pladsleje stigningen.
Poul konstaterede, at der allerede var et nyt medlem meldt ind i år indtil videre.
Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogle forslag fra hverken medlemmer eller bestyrelse der skulle behandles
under denne generalforsamling.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer m.m.
Søren Bjergaard Larsen, Benny Plambeck og Jean Sørensen var på valg i år. Søren Bjergaard Larsen
og Jean Sørensen modtog gerne genvalg. Benny Plambeck ønskede ikke genvalg.

Søren og Jean blev genvalgt uden indsigelser, Benny takkede af og der blev klappet for hans store
arbejdsindsats igennem de mange år som bestyrelses medlem i klubben.
Formanden fortalte, at Thomas Abrahamsen gerne vil overtage Bennys plads i bestyrelsen og det
blev foreslået medlemmerne. Medlemmerne takkede ja og der blev klappet. Thomas selv deltog
ikke, da han var på ferie.
Revisor og andre funktions poster
Revisor Carsten Skamris modtog genvalg og blev valgt.
Græsklipper teamet Preben Jacobsen og Steen Jørgensen fortsætter i 2016.
Preben Jacobsen overtager støjudvalget fra Jan Østerling, Erik Huber og Ole Kastrup i 2016.
Klaus Bang Nørgaard (Piper Claus) overtager Webmaster rollen fra Martin Møller.
Eventuelt
Poul Munch Andersen –
Fortæller at Modelflyvning Danmark har modtaget forskellige forslag, som KFKs medlemmer nok
har interesse i. Forslagene bliver behandlet på repræsentantskabs mødet 2016 og det er derfor
vigtigt, at KFK deltager i årets møde og hermed ligger vores stemmer de rigtige steder.
Et af forslagene er blandt andet:
•

Modelflyve Nyt i papirform bør nedlægges til fordel for en web baseret udgave.

Medlemmerne ytrede forskellige holdninger til forslaget, samt om kvaliteten på Modelflyve Nyt i
det hele taget. Der blev ikke vedtaget noget konkret.
De nye forslag ligger på Modelflyvning Danmarks hjemmeside, hvis der skulle være interesse for at
se de andre.
Poul efterlyste frivillige deltagere der ville repræsenterer KFK til repræsentantskabs mødet 2016.
Følgende medlemmer vil gerne deltage i mødet, hvor de medbringer KFKs stemmer til de forskellige
forslag.
Deltagere: Jan Helding, Jørgen Holsøe og Steen Jørgensen.
Thomas Abrahamsen vil også blive spurgt, når han kommer hjem fra ferie.
Nye lister over arrangementer som ”Ordneplads Dag”, ”Standerhejsning” og ”Hyggetræf” blev
sendt rundt mellem medlemmerne. Her kunne medlemmerne skrive sig på, som ansvarlig eller
medhjælper til de forskellige opgaver, der er til sådanne arrangementer. Det så ud som om det blev
godt modtaget og en del havde skrevet sig på listerne allerede.

Jan Østerling –
Spørger til hvorfor vi er vært for et IMAC mesterskab, når vi ikke selv har deltagere med? Hvorfor
inviterer støjende modeller ud til os, når vi selv gør alt for at begrænse støjen, vi selv laver?
•

Søren begrundede, at det er for at skabe interesse for pladsen for evt. nye medlemmer,
samt det gerne skulle være interessant for os selv at kigge på, samt se hvordan IMAC
foregår.

•

Poul mener ikke, at det er støjende modeller der anvendes til IMAC.

•

Jan Helding nævnte, at han var glad for at være publikum til stævnet.

•

Benny mener, at det kan være problematisk, at beslaglægge pladsen i to dage. Men også at
det kan være interessant, hvis medlemmerne ville starte på noget IMAC flyvning. Han
opfordrer medlemmerne til at prøve.

•

Jørgen Holsøe syntes, at der er for få der kommer til disse arrangementer i forhold til, at
man lukker pladsen for de ”rigtige” medlemmer.

John Borgen Foreslog at KFK skal holde et Skala arrangement, han mener der vil være stor interesse for at
komme til sådan et arrangement.
Ole Kastrup Nævner at der er kommet nye muligheder for forsikring af modelflyvnings piloter. Modelflyvning
Danmark åbner op for, at man kan forsikre sig privat og dermed ikke behøver være forsikret i
Modelflyvning Danmark. Hvordan sikrer vi os, at medlemmer er forsikret, hvis de ikke er forsikret
hos Modelflyvning Danmark?
•

KFK kræver medlemskab af Modelflyvning Danmark, så vi vil ikke få dette problem.

Jens Grønlund Hvordan sikrer vi, at vi kan opretholde vores medlemstal fremover og hvordan kan vi tiltrække nye
medlemmer fremover?
•

Søren svarer, at han vil tale med Høje Tåstrup kommune om hvorledes man kunne
informerer på skoler, fritids centre og så videre.

Jan Helding Fortæller at han var til indendørs flyvning, hvor de tog godt imod nogle unge mennesker der kom
på besøg i Hallen for at kigge på. En af dem kunne flyve inden han gik hjem J

Jens Grønlund Jens foreslog, at vi afholder nogle ”Nybegynder Dage” der bliver annonceret og hvor vi har
medlemmer der tager imod dem og ligger flyvere til.
•

Søren inkl. resten af bestyrelsen syntes det er en god ide og vil kigge på det.

Jan Østerling Foreslog at Kulturnatten evt. kan bruges til at promoverer KFK og vi kan stille op med nogle
begynder flyvere som Kulturnattens besøgende kan prøve at flyve med.
•

Jan Østerling og Ole Kastrup meldte sig som ambassadører.

Fast el installation på flyvepladsen
Under generalforsamlingen blev der flere gange snakket om fast installation af el på flyvepladsen,
bla. under pladsleje diskussionen.
Ole Kastrup Foreslog indkøb af en kraftig generator i stedet for en fast el installation. Han mener, det vil dække
klubbens behov, samt være en meget billigere løsning. Den skal støbes fast i beton og afdækkes, så
den ikke kan ses af uvedkommende for at beskytte mod tyveri og hærværk.
Jørgen Holsøe Mener ikke vi kan have en generator i fred, selvom den bliver støbt fast i beton og gemt væk bag
hegn. Han har gennem tiden set, hvor kreative tyvene er på vores plads for, at få fingre i vores ting.
Jan Helding Nævner at der vil blive mange flere kraftige el flyvere i fremtiden, hvor vores solcelle anlæg ikke
ville kunne følge med efter hans mening.
Bestyrelsen nævner, at en ekstra generalforsamling vil blive afholdt, hvis der skal stemmes om
investering af en fast el installation.
Herefter afsluttes årets generalforsamling og Søren og Flemming takker for god ro og orden under
generalforsamlingen og ønsker medlemmerne en god flyve sæson.

Med venlig hilsen
Jean Sørensen

