
Sektionsklub 12. 
Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 25. november 2015 kl. 19.30 i Hillerødforeningernes klubhus 
med følgende dagsorden: 
 1.   Valg af dirigent. 
 2.   Konstatering af mandater.  
 3.   Beretning. 
 4.   Regnskab. 
 5.   Valg. 

a.  Kasserer, afg. Finn Hansen. 
b.  Bestyrelsesmedlem, afg. Peter Godtfredsen. 
c.  Løslader, afg. Bent Kornerup. 
d.  Løsladersuppleant, afg. Preben Overgaard. 

6.   Indkomne forslag. 
7.   Flyveplan. 
8.   Gebyrer og spil. 
9.   Præmieliste. 
10. Kontingent. 
11. Eventuelt. 
 

Formanden Erik Marcussen bød velkommen til de fremmødte. 
 

Valg af dirigent. Henrik Lund fra  062 blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet. 
 

Konstatering af mandater. 20 mandater og 4 bestyrelsesmedlemmer var mødt op, Jens Holm var fraværende 

og havde givet fuldmagt til bestyrelsen. 
   
Beretning. Erik Marcussen gennemgik sæsonens aktiviteter. Udstillingen havde god tilslutning. Som 
kørselsleder fik Preben Overgaard ros for sin indsats også tak til de frivillige chauffører og god indsats fra Bent 
Kornerup som løslader.  
Regionsmødet blev omtalt. Pæn deltagelse på sektionens flyvninger. Indberetning til DdB fungerer godt. 
Sektionen arbejder på at få  en ny hjemmeside. Formandens beretning blev vedtaget enstemmigt. 
  
Regnskab. 

Finn Hansen gennemgik regnskabet. Året har givet et overskud på kr. 26.258,15, så sektionens formue er nu 
på kr. 120.364,56.Enstemmigt vedtaget. 
 
Valg. 

a.  Kasserer, afg. Finn Hansen.  
b.  Bestyrelsesmedlem, afg. Peter Godtfredsen. 
c.  Løslader, afg. Bent Kornerup. 
d.  Løsladersuppleant, afg. Preben Overgaard. 

Alle blev genvalgt. 
 
Indkomne forslag. 
Forslag fra 098 om særskilt slip af unger og gamle. Der kom mange indlæg både for og imod, hvorefter 
forslaget kom til skriftlig afstemning. Ialt 17 stemte for fælles slip 4 for separat slip og 4 stemte blankt. 
Flyveplan. 
148 ville gerne flyve fra Lûbeck i stedet for Kruså. 098 og 087 synes godt om forslaget fra bestyrelsen. 
Bestyrelsens flyveplan blev vedtaget. 
 
Gebyrer og spil. Forslag fra Eigil Nielsen om jubilæumsflyvning med større præmier og indskud. 098 ville 

gerne fastholde prisen på kr. 6 i stedet for at sætte prisen ned til kr. 5. Finn Hansen mener ikke, at dem der 
flyver Rødby skal betale for dem, der flyver de længere flyvninger. To forslag til afstemning. Enhedspris kr. 6 
eller bestyrelsens forslag med kr. 5 på de korte og kr. 8 på de længere. Der var 9 for kr. 6 som enhedspris, der 
var 12 for bestyrelsens forslag. Bestyrelsen arbejder videre med Eigil Nielsens forslag. Spil vedtaget 
Præmieliste. Indlandspræmien er fremsat igen. Vedtaget 
Kontingent. Uændret kontingent vedtaget. 
Eventuelt. Der kommer spørgeskemaer til alle medlemmerne i regionen for at finde ud af, om man fortsat vil  

flyve fra Sverige.     
P.E. Nørregaard 


