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✤

For at imødegå sidste års utilfredshed på GF prøver vi
i år at lave en powerpoint, som kan tilsendes
efterfølgende, der anmodes på ahimsa2@gmail.com.

✤

HLF er en forening i Danmark - derfor skal der være
et demokrati. Dette sikres bl.a. ved vores GF.

✤

For de, som er lidt uvant med GF procedurer, er der
indlagt tekster fra vores vedtægt, for at hjælpe til at
forstå og deltage kvalificeret i generalforsamling.

✤

Vedtægter kan tilsendes hvis man har lyst - de er på en
dropbox som alle i bestyrelsen kan tilgå.

✤

Formand JJ har desværre meldt afbud.

✤

Han har endvidere bedt mig oplyse at han trækker sig
fra posten som formand men fortsat gerne vil være i
bestyrelsen som menigt medlem.

✤

Resten af bestyrelsen henstiller til at dette ønske følges
og takker for hans indsats som formand.

“Klubbens formål er at varetage og udbrede
faldskærmssporten primært i det midt-vestjyske område
(Herning - Ringkøbing - Lemvig - Struer - Holstebro), samt at
give unge muligheden for virksomt samvær i fritiden uden
påvirkning af politisk og religiøs art”.
– vedtægter §1.2

“Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den
er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet, uden
hensyn til de fremmødtes antal”.

– vedtægter §3.2

Dagsorden fra vedtægter § 3.7
✤

Valg af dirigent og referent

✤

Godkendelse af mødets rettidige indkaldelse + dagsorden

✤

(Næst)formandens beretning

✤

Kasserens beretning

✤

Godkendelse og ideer til næste års budget

✤

Indkomne forslag til behandling

✤

Valg af formand (i lige år) og næstformand (i ulige år)

✤

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

✤

Valg af revisorer

✤

Fastsættelse af indmeldelsesgebyr, kontigent mm

✤

Evt

“Alle valg og beslutninger, med undtagelse af
vedtægtsændringer, afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Afstemning skal være anonym, såfremt blot et medlem
ønsker dette. På generalforsamlingen har hvert medlem 1
stemme, forudsat at vedkommende ikke er i restance. Der
kan stemmes personligt eller ved fuldmagt. Passive
medlemmer har ikke stemmeret”.
– vedtægter §3.3

Valg af dirigent og referent

“Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, normalt i
januar kvartal. Medlemmerne indkaldes skrifteligt af
bestyrelsen med mindst 14 dages varsel”.

– vedtægter §3.1

Godkendelse af mødets rettidige
indkaldelse

Næstformandens beretning
✤

Bestyrelsen har været Jesper Jepsen som formand, Dorte Vilsgaard som næstformand og Helene Vorager som kasser. Jonas
Dalager, Anders Koch og Frederik Storm har været mening medlemmer. Rasmus Lybert har været suppleant. Poul Frederiksen og
Knud Lund har været eksterne revisorer.

✤

Vi har mødtes 5 gange - delvis på skype. Der har været planlagt yderligere to møder, som måtte aflyses på dagen. Der har været et
møde hvor Dorte og Helene gennemgik regnskaber for kontigent betaling. På baggrund af klager ifm. JJ boede i klubben
gennemgik Helene og Dorte regnskaber 3 år bagud for at få et overblik over økonomien i arrangementet. Det viste sig at være
udgiftsneutralt, at et medlem bor i klubben. JJ fik derfor lov til at blive boende på ubestemt tid - han valgte selv at flytte i
sommeren 2016. Andre medlemmer som har behov for i perioder at bo i klubben bedes kontakte bestyrelsen (for nærmere se
referat fra 27. april 2016).

✤

Vi har haft fokus på kommunikation generelt, Det har betydet at vi forsøgte at få overblik over FB sider samt give indblik i
styrelsens arbejde ved at lave referater, som er blevet lagt ud på medlemssiden. Vi har oplevet moderat respons men kan
konstatere at opslagene bliver set af medlemmer.

✤

Vi har truet til at komme igang med klubudvikling - men har haft brug for at få fundamentet på plads. Helle Eriksen står fortsat til
rådighed for hjælp i 2017 og det er absolut nogen den nye bestyrelse opfordres til at tage fat på.

✤

Der er oprettet en lukket FB gruppe for bestyrelsen, hvor vi løbende drøfter relevante emner. De eksterne revisorer samt Helle
Eriksen fra DFU er også med. Det har gjort kommunikationen hurtigere og lettere og behovet for møder har ikke været så stort.

✤

Dorte har deltaget i klubudviklingsseminar i efteråret, hvor der bla. blev aftalt fællesstævner med WJ, SKV og HFK. Ifm.
seminaret tilbød Helle Eriksen konsulenthjælp til klubben.

✤

Vi har drøftet ‘betaling af frivillige’ i foreningen. Dette ifm. nogle gjorde opmærksom på, at skærmpakkere fik
betaling, mens andre i klubben ikke får. Der var stor diversitet i styrelsens holdninger, men vi landede på, at der
skal arbejdes på at få en medhjælperfest eller andet, som en håndgribelig tak for hjælpen. Derfor er fortsat kun
pakninger betalt.

✤

Bestyrelsen har forholdt sig til vores kriseberedskab. Vi kontaktede DIF kriseberedskab ifm en konkret sag.
Styrelsens holdning er fremadrettet, at vi altid gør dette ved alvorlige hændelser. Vi skaber kontakt således det er
bredskabet + det enkelte medlem, der skal bedømme, om der er hjælp behov - IKKE bestyrelsen.

✤

Det blev i april aftalt forsøgsordning med mad om onsdagen - det kom først op at stå i vinteren 2016 / 2017 men
jeg tør pt betegne det, som en ‘forsigtig succes’.

✤

Bestyrelsen har udarbejdet en alkoholpolitik. Vi kiggede på andre foreningers politikker for inspiration og lavede
efterfølgende vores egen. Der blev sponsoreret et alkometer til brug i klubben. Slides til kort gennemgang herefter.

✤

Karsten Kokholm og Dorte har sammen søgt om tilskud hos DFU til to stævner i 2017. Dels et elevstævne på en
uge i sommeren og dels et fællesmidtjysk stævne først på efteråret (dettte har fået opbakning fra formændene i
SKV, HFK, WJ). Ansøgninger kan ses hvis man har lyst. Ansøgning indeholde beskrivelse, program, budget mm
og skal videreudvikles med konsulent i DFU. Der opfordres til at medlemmer melder sig ‘under fanen’ hvis man
vil være med i processen.

✤

Der har været tilløb til bl.a. kontakt til kommune om renovering af asfalt banen, affald, miljø mm. Det anbefales at
den nye bestyrelse tager stilling til om arbejdet skal fortsættes. Vi har desværre også måtte konstatere at vi ikke
længere har AFF i HLF - den nye bestyrelse opfordres til at arbejde på at vi evt. får dette.

✤

Tak til Kok for 1’er tjans. Det er også din fortjeneste at vi har styr på rigs nu - kun et blev kasseret :-) Tak til Poul
for at være flyansvarlig på forbilledlig vis. Selvfølgelig også endnu engang tillykke til Anders for at blive årets
medlem i 2016.

Alkoholpolitik i HLF
✤

Faldskærmsspring og alkohol er to uforenelige størrelser. Gennem tiden
har det været forskellige kulturer i HLF - dette har afspejlet de generelle
tendenser i samfundet, som også er blevet mere restriktive. Aktuelt er der
ikke åben bar under stævneaktiviteter - med mindre man er på vej hjem
eller efter overstået tandemspring. Stævnet genåbnes ikke, hvis der er
drukket. Der må ikke drikkes øl i terminalområdet - gerne på
parkeringspladsen.

✤

Målet er, at få en klub der er ansvarsfuld og opleves som trygt og sikkert
for gæster at komme i. Vi vil også gerne have et HLF der - som altid - har
de gode og kreative fester vi er kendt for.

✤

Vi har inddelt aktivitetter og indsatser i tre kategorier:

✤

1) Virke i klubben (f.eks. instruktører og instruktørelever, pakkere samt pilot). Medlemmer
som er ‘på arbejde’ har et særligt ansvar for at fremstå som rollemodeller. Instruktør sidder
derfor ikke lige uden for døren og drikker øl - først når stævnet er lukket er pladsen fri. Alle
instruktører og pakkere skal forud for virke puste en 0,0 promille. Ansvarlig er instruktør 1 +
instruktør 2 + pilot + pakker gensidigt.

✤

2) ‘Almindelige medlemmer’ (C spingere og elever). Almindelige medlemmer bør være sig
bevist, at de tegner klubbens ‘ansigt udad til’ og derfor bør opføre sig ansvarsfuldt under
stævneaktiviteter. Der drikkes under ingen omstændigheder mens man springer. Såfremt man
går i baren og køber øl inden stævnet er lukket, slettes man som springer på stævnetavlen og
kan ikke oprettes igen og selvsagt ikke have ansvarsområder. Alle C springere er forpligtet til
at lave et ‘rent pust’, hvis en af de anvarlige / virkende instruktører ønsker det.

✤

3) Udefrakommende (f.eks. tandemgæster). Der foretages ikke spring med passagerer, der
har indtaget alkohol, hvilket også gælder polterabend og andre festlige lejligheder. Selskabet
får ved aftalens indgåelse besked på, at arrangementet skal foregå inden indtagelsen af
alkoholiske drikke er begyndt for springeren - gæster må gerne have drukket men der skal
udvises ansvarsfuld opførsel på terminalområdet. Det er til enhver tid tandemmasters ansvar
at passagerer er i stand til at gennemføre springet forsvarligt.

✤

Der er indkøbt alkometer. Alkometer lagrer de seneste målinger så man kan gå ind i løbet af
stævnet og tjekke at der er testet fra morgenen. Når stævnet lukkes eller ved shotdown, må
der pakkes med en promille på 0,5 svarende til bilkørsel.

Aktiviter
✤

Sommerstævner i lige uger

✤

Færdiggørelse af brush-up på klublokaler

✤

2 større hold elever. 113 elever sat

✤

Deltagelse i instruktøreksamen - tak for indsatsen!

✤

Klubaftner i vinterhalvåret med spisning og pakninger

✤

Julefrokost med årets medlem (Anders Koch)

✤

Mødes nytårsaftensdag til Asti kl 12.00

✤

Nytårskur 4. januar (fællesspisning)

✤

Fællesstævne januar (med WJ, SKV og HFK)

“Revisorerne, som vælges for et år ad gangen, må ikke være
bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Revisorerne
har til enhver tid adgang til klubbens regnskaber. og kan
foretage revision efter behov. Revisionsberetning skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage efter revisionen, dog
mindst 14 dage før generalforsamlingen.”.
– vedtægter §5.3

Kasserens beretning

Godkendelse og ideer til næste års
budget (fra bestyrelsen)
✤

Der har været forslag fra bl.a. instruktører om nye elev
springdragter. Der kom et godt tilbud fra WJ da de
bestilte - det var billigere end vi kunne finden nogen
steder. Der er derfor bestilt dragter. Dorte har søgt
midler hos Carlsbergfonden.

✤

Små-investeringer som oplader til tablet, rep af dør +
nye nøgler der ikke kan kopieres.

“Emner der ønskes behandlet på GF, skal være formanden i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingen”.

–vedtægter § 3 stk 6

Indkomne forslag

✤

En har foreslået at der tildeles tegningsret i
bestyrelsen.

Happy Hour på spring - Karsten
Kokholm - Dorte Vilsgaard
✤

Forslag: Happy Hour på springdage for at få folk til at
komme tidligere (8 - 10.30 om sommeren)

✤

Baggrund: Det ville være dejligt med megen springaktivitet
på pladsen i de tidlige sommermorgener. Dette kunne
måske boostes med billigere spring de første 2 timer.

✤

Det skal afgrænses tydeligt. Denne opgave kan ligge i et
udvalg eller hos bestyrelsen.

✤

Drøftelse af pris.

Forslag om ny profil - Dorte
Vilsgaard
✤

Der bør være en gennemgående profil i logo, hjemmeside, klubtøj og elevdragter. Bl.a. når vi søger støttekroner.

✤

Oplæg til hjemmeside incl tekst mm. (evt. midlertidig hvis andre vil arbejde med alternativer)

✤

Der anbefales at hjemmesiden kan tilgås af hele bestyrelsen men en er ansvarlig.

Forslag om procedure for årets
medlem - Dorte Vilsgaard
✤

I september udsender bestyrelsen reminder om
indstillinger.

✤

I oktober indstilles medlemmer der ønskes nomineret til
bestyrelsen

✤

I november offentliggør bestyrelsen de nominerede og der
kan stemmes.

✤

I december til julefrokosten offentliggøres, hvem der er årets
medlem.

Valg af styrelsesmedlemmer

✤

JJ har valgt at trække sig fra formandsposten. Han
stiller gerne op som ordinær medlem af bestyrelsen.

✤

Storm har ønsker at trække sig som medlem af
bestyrelsen for at blive suppleant, da han ikke kan
komme til møder det næste halve år.

✤

Karsten Kokholm vil godt være ekstern revisor

✤

Er der nogen i forsamlingen, som ønsker at stille op til
bestyrelsen?

✤

Bestyrelsen foreslår følgende konstituering sættes til
samlet valg.

✤

Såfremt dette ikke kan godkendes af forsamlingen
stemmes om posterne enkeltvis som vanligt.

✤

Formand: Dorte Vilsgaard

✤

Næstformand: Poul Ehmsen

✤

Kasser: Helene Vorager

✤

Medlem 1: JJ

✤

Medlem 2: Anders Koch

✤

Medlem 3: Dalager

✤

Medlem 4: Ledig

✤

Suppleant 1: Rasmus Lyberth

✤

Suppleant 2: Frederik Hjort Storm

✤

Revisorer: Karsten Kokholm og Knud Lund

✤

Revisor suppleant: Ledig

“Dagsorden jf. vedtægterne
e) Valg af formand (lige år) eller næstformand (ulige år)
f) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
g) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
h) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant”.
– vedtægter §3.7

Valg af formand - næstformand

Valg af øvrige
bestyrelsesmedlemmer

Valg af revisorer

Fastsættelse af indmeldelsesgebyr,
kontigent mm.

Dansk Faldskærms Union

“De af DFU fastsatte sikkerhedsbestemmelser vedrørende
springvirksomhed skal overholdes af klubbens medlemmer.
Overtrædelser heraf kan i givet fald medføre udelukkelse af
klubben som af DFU”.
– vedtægter § 6.4

Nye DIF regler ifht tildeling af
midler
✤

Der skal laves en overbevisende strategi for DIF for at blive ved med at få de 1,4 mio vi hidtil har
modtaget i støtte.

✤

Tidligere tildelte man penge ifht to foregående års tiltag / aktiviteter. Man skulle altså gøre mere af
det samme ifht de seneste år. Det blev til ‘den samme suppe’ - ikke gavnlig for udvikling af sporten.

✤

Nu tildeles der penge ud fra en plan der går 4 år frem i tiden og der skal ikke dokumenteres hvad der
er lavet. Der er dermed ro fra 18 - 21.

✤

Der kan planlægges frem til 1. juni 2017. Der forventes en vision med mål og delmål. Det er ok at
justere planen på baggrund af erfaringer. (Der arbejdes med Styrker, Udviklingspotientiale,
Muligheder og Opmærksomhedspunkter)

✤

Strategiske spor skal være i overensstemmelse med DIF’s politik (bevægelse, folkeligt, frivilligt)

✤

Det opleves at der nu er mulighed for at kalde de ting vi laver det vi vil - istedet for at blive kastet
ind i DIF kasser og rammer.

Nyt fra DFU
✤

Springeren - lidt læsestof. Er der behov for at få den
på vores FB sider?

✤

Husk vi kan alle levere til Springren
✤

Repræsentantskabsmøde 11. marts 2017. Bestyrelsen
vil sende een afsted. HLF har 111 af 2031
medlemmer i DFU og dermed 3 stemmer af de
samlede 53.

Eventuelt
✤

Priser på soldaterhold / vennehold - Agger

✤

Målpriser for elever

✤

Opvisning på Kassernen - Agger

✤

Pakkebiletter - Agger

✤

Forslag til reklame - Agger

✤

Instruktørdækning - Kokholm

