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Valg af dirigent og referent
____________________
Godkendelse af mødets rettidige
indkaldelse + dagsorden

Formandens beretning
____________________
Ved Dorte Vilsgaard

Centeret
Centeret er oprettet i 1977 af Struer og Holstebro Kommune, som håbede at
kunne få erhvervsflyvning. Da det ikke lykkedes, besluttede man at bruge
pladsen rekreativt til flysport. Der blev i 1998 lavet lånekontrakt for 20 år mellem
de to kommuner og de fem klubber. Faldskærmsklubben har siden tilbygget ca
100 m2 for at få plads til bl.a. Et lille køkken.
Kontrakten er fornyet i 2018 for to år - med krav om udvikling ifht øget brug for
at få en yderligere forlængelse. Der søges kommune og fonde om midler til
udvikling.
Struer kommune har givet 1,1 mio. kr. til udvikling såfremt vi lykkes med at få
andre bidrag til et samlet koncept. Færchfonden har givet 100.000 og der søges
stadig.

Organisering

Centerarbejde
• HLF’s formand sidder i centerbestyrelsen sammen med de 4 andre klubber.
• Der forhandles økonomi mellem klubberne - hvad er fællesudgifter (f.eks. tømning af skrald, nye vindposer
og vimpler mm) og hvad er de enkelte klubbers udgifter (f.eks. forbrug af strøm, tømning af toilettanke under
stævner mm).
• Der har i 2019 været fokus på at få hektarstøtte - der har været et landbrugscenter på sagen. Der er endnu
ikke kommet penge men der er forventninger om at vi får støtten. Når de kommer tilgår de centerøkonomien
som kan bruges på f.eks. nyt grus på gårdspladsen.
• Der har i 2019 været drøftelser af hvorledes man kan sikre en god og fair udlejning af bane og lokaler til alle.
• Det er besluttet at alle kan få en nøglekode hvis formanden i klubben giver tilsagn i en mail til Thomas.
• På sidste centerbestyrelsesmøde blev der orienteret om at Ultraletterne ikke længere er nok til at have en
klub under Dulfo / DMU men bibeholder en klub på Lindtorp. Svæveflyverne var ikke repræsenteret men de
kan være i samme situation. Det handler bl.a. om at banen er for dårlig kvalitet til landing.
• Der vil I 2020 blive lavet en kalender for hele centeret som Modelflyverne administrerer således det kun er
bygninger der kan ses lejestatus ifht på HLF hjemmesiden.
• Der er fortsat konsensus i centerbestyrelsen om at man ikke ønsker biler på banen i 2020 da det slider for
meget.

Faldskærmsklubben
HLF er faldskærmsklubben der blev oprettet i 1982. Dengang sprang man i runde skærme og der blev råd til at
springe ved at flyve med bannere ind over byen når man alligevel læssede faldskærmsspringere af.
Den opfindsomhed og vedholdenhed eksisterer stadig i klubben og det er den der skal vises i
vores fondsansøgning - vi skal vise at vi er noget særligt som det kan betale sig at investere i.
Der har været fokus på hvervning i 2018 + 2019. HLF har i 2019 fået 6 nye C springere og 15 nye aktive
medlemmer. Vores julefrokost i december var med xx deltagere hvilket er langt flere end de seneste år (og
derfor også langt mere festlig).
Mona ryddede op i vores medlemsdatabase - det betød at klubben på papiret skrumpede, men da hun også
sendte regninger ud for medlemsskab fik vi betydelig mere i kassen - tak for indsatsen!
Der var ialt i 2019 30 aktive medlemmer (10 nye), dertil ‘hangarounds’ her skal særligt nævnes at vi
har levet op til DFU’s strategi om at hverve kvinder til sporten og tak til Mona for at sørge for at der blev lavet
reklame centralt hos Gregers.
Vi har afviklet ca 150 førstegangsspringere.
Vi har i 2019 haft ca 500 flyvninger som tilsammen andrager godt 2000 faldskærmsspring.

Aktiviteter 2019
• Implementering af nyt IT til organisering af økonomi og medlemshåndtering.
• Fælles platform for de jyske klubber. Vi reklamerer for tandemspring for at være konkurrencedygtige. DFU har givet støtte til dette projekt. I 2020 kommer fælles siden til at
vise direkte til vores side hvor man kan købe spring og DFU vil også reklamere for førstegangsspring.
• Ny strategi i bestyrelsen som er valgt mhp at dele opgaver ud - således har alle i bestyrelsen faste ansvarsområder i klubben og dertilhørende mailadresse. Der laves aftaler
om ansvarsfordeling ifht den strategi som ligger de kommende år ligesom det at forpligte sig drøftes mhp at undgå at
• Blue ocean strategi med de andre faldskærmsklubber i midtjylland så vi har forskellige fokuspunkter i vores markedsføring. Vi har således eneret på at være et
‘oplevelsescenter’.
• Alex kom i hovedbestyrelsen og Dorte kunne bruge fuld tid i klubbens bestyrelse mhp at lægge kræfter i den forestående proces. Stort tak til Alex for at sikre at vi stadig har
en streng ind i hovedbestyrelsen.
• Flemming starter op som ny instruktørelev - en betingelse for at vi kan vækste.
• Samarbejde med lokal professionelt kommunikationsbureau omkring logo, navn og visuel identitet. Dette er stagneret pga manglende opbakning i centerbestyrelsen.
• Klubmøde med gennemgang af DIF ansøgning for at sikre at medlemmer er en del af processen samt sikre de demokratiske principper.
• I foråret Open by Night I Holstebro hvor vi bruger erfaringer fra tidligere til at optimere vores indsats. Tak til Peter og crew for at stille op til flere arrangementer med telt og
god energi.
• Tunneltur for freefly interesserede, Deltagelse af HLF’s Team Zephyr i Unionsmesterskaber Tunnel i Berlin.
• Deltagelse i fundraising kursus centralt i DFU
• Førstehjælpskursus i klubben (med instruktør fra Hjerteforeningen).
• Fællestur til kabelbanen i Struer samt støtte med præmier til deres sæsonafslutning (nyopstartet forening som vi gerne vil støtte og have samarbejde med)
• Flemming har bestået seniorpakkekursus og vi har endnu en potentiel instruktørelev i pipeline.
• Mona er der noget fra formands og budgetmøde?
• Liv I klubben stort set alle onsdage :-D Tak til Mathias og crew som har stået for meget af den gode energi i årets løb.

Aktiviteter 2020
• Opfølgning på nyt IT til organisering af økonomi og medlemshåndtering. Jens har været ude at underviser.
• Ansvarlig for manifest samt uddannelse af medlemmer (drift der tager højde for flere medlemmer er nu nødvendig)
• I februar generalforsamling Vi er godt forberedte da et par stykker har meddelt at de ønsker at træde ud, men nye har givet tilsagn om at stille op
og der forventes en ekstraordinær god overlevering.
• Vi håber at kunne starte den indvendige renovering samt vores rundbuehal så det kan stå klar til sæson. Tak til Peter og Michael for at have stået for
indhentning af tilbud, drøftelser med håndværkere og opsætning af budget.
• Der er allerede i januar lavet planer for de første hold værnepligtige som skal uddannes hos os i foråret.
• I marts har vi skærmflyvningskursus hvor undervisningen afholdes af Pernille som er i top 5 på verdenseliten og Mike som har plus 13.000 spring. Vi
håber også, at der kommer nogle klassisk foil springere. Mike som til daglig er i jægerkorpset vil forsøge at få et par af disse med. Tak til Kokholm for
at hjælpe med at arrangere og sikre at vi fortsat kan blive bedre i klubben.
• Vi har fået forespørgsel på at afholde “iThe contest formerly known as Vikinge mesterskaber” - det skulle være afholdt på Sjælland i 2020, men
den oprindelige klub har ikke kunnet tage opgaven og da HLF havde budt ind og er kendt for at kunne løfte opgaver hurtigt har vi fået en forespørgsel
som vi har takket ja til. Dette er en landsdækkende konkurrence. Tak til Kokholm for at hjælpe med at trække det til Jylland ‘against all odds’.
• Desværre er Actionsport festival aflyst :-( Der kommer motorsportsfestival hvor Bonnie vil hjælpe med at sikre vi også får mulighed for at ‘vise flag’
og måske lave opvisningsspring.
• I uge 30 afholder vi Elevuge - elever fra hele Danmark kommer for at få intensiv undervisning og være en del af et fælles miljø. Andre klubber i
midtjylland hjælper os praktisk ifht at afholde arrangementet.
• Der har allerede været første møde med Struer kommune om støttemidler og fundraising.
• HUSK - Mia og Sophia kommer ud lørdag i uge 8 ????
• ….. og meget mere i løbet af året!

Bestyrelsens arbejde
• I bestyrelsen har været formand Dorte Vilsgaard, Næstformand Poul Frederiksen,
Menige medlemmer; Mona Olesen (medlemshåndtering), Peter Ruben (håndværk
+ kantine + SoMe), Mathias Benedictus (pedelopgaver) Daniel (ad hoc opgaver og
Michael Ellegaard som kasser.
• Vi har holdt 12 møder, dertil tværklubsligt-bestyrelsesmøde i midtjylland,
strategiseminar og fundraisingkursus.
• Formand og kasser har deltaget i 4 centerbestyrelsesmøder hvor bl.a.
hekatarstøtte har fyldt en del. Desuden er der arbejdet med samarbejde om
udlejning af centeret.
• Der er igen repræsentantskabsmøde i marts i DFU.

Kasserens beretning

____________________
Ved
Michael Ellegaard

Beretning fra kassereren
regnskabet 2019
• Aktiviteten for 2019 er det højeste siden 2015, og det kun pga. storflystævne i 2015. Ellers skal vi tilbage til før regnskaberne bliver
elektroniske for at finde samme aktivitetsniveau. Medlemstallet er derved steget fra 172 til 304, hvilket også kan ses på posten ’Indgået ved
kontingent’.
• En stor del af kontingent opkrævningerne sker i dag på stævnerne, hvilket måske kan tilskrives nyt manifestsystem som tjekker direkte ved
DFU om springeren er medlem. Det er ikke kun økonomisk gode nyheder, men også forsikringsmæssigt godt.
• Aktiviteten for tandem var i 2018 ekstraordinær høj, og er tilbage på normalt niveau. Rigtig positivt er det at aktiviteten for C springere er på
super højt niveau.
• I året indgår ekstraordinært ca. 28.000 for DIF/DFU-arrangement som blev afviklet i 2018, men først faktureret i 2019.
• På omkostningssiden har det desværre være et dyrt år som følge af skader på WHL, og derved en del færgeflyvning.
• Der blev i oktober 2019 besluttet at indkøbe beholdning af elevblanketter for at imødekomme evt. prisstigning i 2020. Beholdning er
optaget i balancen, og påvirker således ikke resultatet (men likviditeten) for 2019.
• I 2019 blev kloakering lovliggjort, hvilket havde en pris - kr. 59.000. Investering er aktiveret og afskrivningerne er derfor steget fra kr. 22.000
til kr. 26.000.
• Den likvide beholdning som følge af ovenstående nette faldet fra kr. 208.000 pr. 31.12.2018, til 126.000 pr. 31.12.2019.
• Likvide beholdning 6.2.2020 er kr. 141.000.
• Registreringerne i nyt manifestsystem og kassesystem, sidste nævnte implementeret i 2017-2018, har stadig svært ved at finde indpas i
klubben, og registreringerne er desværre mangelfulde, hvilket gør regnskabsaflæggelsen upræcis og kontrolmulighederne begrænset.
• Resultatet på kr. 30.000 må betragtes som tilfredsstillende.
• Kasserer Michael Jorck Ellegaard

Næste års budget

____________________
Godkendelse af forslag fra bestyrelsen
Indkomne forslag til behandling

Næste års udgifter

• Bestyrelsen vil være påholdende men forsøge at få indvendig renovering igang
således det står klar til sommer. Aktuelt arbejdes der på at få godkendt revideret
budget hos hhv. Færch fonden og Struer Kommune.
• Dorte har ansøgningsmateriale klar til at sende ud til mange små projekter - der
har været hjælp fra fundraiser i Struer kommune så vi håber på godt afkast.

Indkomne forslag

____________________
Der er indkommet et forslag som dog ikke
kan behandles.

Indsendt forslag
Forslag til vedtægts ændring.
Ordlyden er som følgende:

§ 2 Medlemmer
§ 2.1 Som medlem af klubben kan optages enhver, som er fyldt 16 år. Dog må klubben ikke optage medlemmer, som er udelukket eller ekskluderet af Dansk Faldskærms Union.

Grundlag for vedtægts ændringen.
DANMARKSMESTERSKAB OG ÅBENT SVENSK MESTERSKAB INDOOR SKYDIVING 2020 er støttet af DFU som kræver at udøverne er medlem af DFU, for at være medlem
af DFU, skal udøveren være medlem af en faldskærms klub, det betyder at HLF vedtægter, er med til at udelukke unge personer under 16 år, som gerne vil træne tunnel, og stille
op til konkurrence støttet af DFU.

Følgende paragraf i HLF vedtægter, støtter op på at § 2.1 bør ændres.
§ 1.2 Klubbens formål er at varetage og udbrede faldskærmssporten primært i det midtvestjyske område (Herning-Ringkøbing-Lemvig-Struer-Holstebro), samt at give unge
muligheden for virksomt samvær i fritiden uden påvirkning af politisk og religiøs art.

Forslag til ændring af teksten i § 2.1
§ 2.1 Som medlem af klubben kan optages enhver, der viser interesse for faldskærms sporten, og ved sit virke fremmer denne. Dog må klubben ikke optage medlemmer, som er
udelukket eller ekskluderet af Dansk Faldskærms Union.

Forslag til at der så, laves en ny kontingent gruppe, for dem under 16 år, da de jo ikke slider, på fly samt faldskærms udstyr.

Best regards
Flemming A. O. Jønsson

Betingelser for
vedtægtsændringer HLF
• § 3.4 Ændringer af klubbens vedtægter kræver generalforsamlingens
godkendelse. Til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af klubbens aktive medlemmer
er repræsenteret, samt at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er 2/3 af de
aktive medlemmer ikke repræsenteret, sammenkaldes til ekstraordinær
generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsordenen vil være ændring af
vedtægterne. Afgørelsen træffes da ved almindeligt stemmeflertal uden hensyn til
de fremmødtes antal.
• § 3.5 Forslag til vedtægtsændringer skal være medlemmerne i hænde senest
sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Vedtægtsændringer vil snarest
efter tilgå medlemmerne.
• http://hlf-skydive.dk/vedtaegter

Beslutning
• Forslagte kan ikke behandles på generalforsamling 2020, da forslaget ikke er
rettidigt indsendt Jf. vedtægter for HLF § 3.5.
• Til almindelig orientering henledes opmærksomheden på at vi ikke i HLF kan gå
imod DFU’s vedtægter. Alle medlemmer af HLF skal således indmeldes i DFU,
hvor man ikke kan blive medlem før man er 16 år.
• Såfremt forslagsstiller ønsker et ‘ungdomsmedlemsskab’ som en mulighed i DFU,
bør det indsendes til repræsentantskabsmødet, da det er et centralt anliggende.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

____________________
Valg af formand (i lige år)
Valg af næstformand (i ulige år)
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter

Valg af revisorer

Valg
• I bestyrelsen har været:
• Formand Dorte Vilsgaard,
• Næstformand Poul Frederiksen,
• Menige medlemmer; Mona Olesen (medlemshåndtering), Peter Ruben (håndværk + kantine + SoMe), Mathias Benedictus
(pedelopgaver) Daniel (ad hoc opgaver)
• Michael Ellegaard som kasser.

• Følgende trækker sig: Michael, Peter, Daniel.
• Følgende er på valg og genopstiller: Dorte
• Følgende har meddelt deres kandidatur:
• Følgende bliver siddende: Mona, Mathias.

Fastsættelse af kontigent mm
____________________
Kontigent til HLF er 1200 kr om året incl
DFU kontigen.
Bestyrelsen anbefaler at dette fastholdes
for 2020.

Evt.

____________________
Orienteringer.

Evt.
• Husk at læse springeren
• Der er rep. Møde 14. marts 2020. Deltager fra HLF er Dorte og der er mulighed for at en anden fra
bestyrelsen kan komme med hvis der er interesse.
• Skærmflyvningskursus - der er plads til flere og der er brug for praktisk hjælp til afvikling i marts.
• Første elevkursus er 4. april - husk at lave reklame :-)
• Rabalder Cup I maj (formerly known as Viking Cup).
• Der er talt om fælles kørsel og camp til Påskeboogie i Vamdrup.
• Der er tale om fællestur til Kiel boogie
• Sommerfest med præz-spas - der skal arrangeres og vi mangler frivillige.
• Der er DFU elevboogie i uge 30 i samarbejde med Viborg - igen er der brug for hjælp til afvikling.
• Der er nisse-boogie i december hvor de andre klubber er inviteret.
• Desuden onsdagsaktiviteter.

Tak for i aften.

