
Sektionsklub 11 – Storkøbenhavn 

Den 23 marts 2011    

 

 

Ekstra ordinær generalforsamling afholdtes i Tårnbys klubhus 

Tirsdag den 22 marts 2011 klokken 19. 

 

Referat: 

 

 -1 Valg af dirigent:  Klaus Bach blev valgt. 

 

- 2 Konstatering af mandater : 002: 1 

   033: 2 

   045: 1 

   049: 1 

   059: 0 

   071: 2 

   116: 0 

   135: 2 

   199: 2 

   225: 2 

   242: 0 

   Bestyrelsen: 7 

   I alt 20 stemmeberettigede var fremmødte. 

 

-3 Valg af stemmetællere:  Steen og Ole fra 225 blev valgt. 

 

-4 Valg af en bestyrelsessuppleant 

I stedet for Jonas som er indtrådt 

I bestyrelsen siden ordinær  

generalforsamling:  Ingen lod sig opstille og vælge. 

 

-5 Forslag til kap flyvnings plan: Indledningsvis gennemgik Kim Hansen økonomien 

 I forbindelse med afvikling af kap flyvninger i sektionen.  

 Hvis ikke sektionen havde andre indtægter skulle vi formentlig 

 Give ca. 3 kr. mere pr. due. 

 Hvis vi ikke kører sammen med sektion 12 vil udgifterne 

 Stige markant. 

  

Der var fra Dan 02 indkommet 2 ændrings forslag til  

Bestyrelsens forslag til flyveplan. 

 002 foreslog LJUNGBY i stedet for JØNKØPING i uge 20. 

 Samt JØNKØPING i stedet for Løgumkloster i uge 24. 



 Efter en del diskussion trak 002 ændrings forslaget i uge 20 

 Tilbage hvorefter der stemtes om ændringen i uge 24. 

 Ændringsforslaget blev forkastet. 

 Bestyrelsens forslag blev således vedtaget. 

 Det blev derefter besluttet at bestyrelsen forsøger at holde 

formands møde i efteråret sammen med sektion 12 for at 

 Være på forkant med flyveplanen til 2012. 

 

-6 Forslag til mesterskaber 2011: Alle 3 mesterskaber blev som af bestyrelsen foreslået 

 Vedtaget. 

 

-7 Egen lastvogns trailer: Bestyrelsen fik et enstemmigt mandat til hvis muligheden 

 Byder sig at købe en brugt last vogns trailer til en pris a` ca. 

 75.000 inklusiv moms. 

  

-8 Tekst TV:   Ole Nielsen kunne fortælle at Tekst TV fra DDB også vil være 

   Tilgængelig i 2011. 

   Sektion 11 betaler 2000 kr. for at få vores løsladelser med her. 

   Dette var der enstemmig opbakning til at fortsætte med i 2011.  

 

-9 Eventuelt:   Opsamlingssted forsøges lagt tæt på foreningshuset i Rødovre. 

   Forsamlingen ønskede at CUP Turnering med lodtrækning skal 

   Forsøges igen i 2012. 

   Der bliver tilmeldings frist og mindst 20 slag skal til melde sig 

   Hvis det skal gennemføres. 

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Søren Larsen 

  

    

   

 

 

     


