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Valg af dirigent og referent

Godkendelse af mødets rettidige 
indkaldelse + dagsorden 

 

____________________



Formandens beretning

Ved Dorte Vilsgaard 
 

____________________



Organisering



Centerarbejde
• HLF’s formand sidder i centerbestyrelsen sammen med de 4 andre klubber. Det er i 2020 aftalt 

at kasserposten skal være fra en af de andre klubber for at sikre en to-deling af handlekraften 
og ansvaret.


• Der har i 2019 og 2020 været fokus på at få hektarstøtte - der har været et landbrugscenter på 
sagen og de har hentet 30.000 og er fortsat klar på at søge støtten. Centerbestyrelsen har 
været yderst positive på at disse penge skulle bruges i fælles interesse - f.eks. er der betalt 
udendørs belysning i 2020.


• Lånekontrakten mellem kommunen og klubberne er fornyet i 2018 for to år - med krav om 
udvikling ifht øget brug for at få en yderligere forlængelse. Vores lånekontrakt er ikke fornyet 
endnu - kommunen er dog meget venlig stemt og har aktuelt henvendt sig ifht ‘arealudnyttelse’ 
hvilket bliver en opgave for den nye bestyrelse at deltage i møde omkring.


• 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. Der har været kontakt til fundraiser og den 
kommende bestyrelse har til opgave at forholde sig videre til dette.


• 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). De andre er meget large med hvad vi får dækket og 
jeg vil forvente at dette vil fortsætte da HA støtten giver gode muligheder.



Centerarbejde
• Det er besluttet at alle kan få en nøglekode hvis formanden i klubben giver tilsagn i en mail til Thomas.


• Svæveflyvernes formand er afgået ved døden i 2020 - det har betydet at vi ikke har kunnet få at vide hvem 
der nu er ansvarlig. Der har været kontakt til Dansk Svæveflyver Union samt enken uden held. Det fortaber 
sig men man arbejder på at få nogle andre svæveflyvere til centeret for at bevare de 5 sportsgrene. 
Seneste nyt er at klubben nedlægges og hangaren er tilfaldet DsvU som ønsker at sælge den.


• Der har været møde med nogle streetracer i sommers - det var et krav at de lavede en forening under 
Dansk Motorsports Union hvilket de aldrig lykkedes med. Derfor har der efterfølgende været møde med 
Dansk Dragracig Club som takkede nej til samarbejdet under de præmisser vi kunne give (vi bad dem bl.a. 
undersøge hvilke belægning de skulle bruge på banen mm). Der er fortsat konsensus i centerbestyrelsen 
om, at man ikke ønsker biler på banen, da det slider for meget før der er ny belægning.


• Administration af udlejning sker stadig via HLF - i praksis Mona (da Modelflyverne ikke har fået oprettet 
hjemmeside til dette). Det har givet en del ekstra arbejde til Mona og der har været usikkerhed om aftaler - 
en fremtidig opgave må være at få forhåndsaftalt så meget som muligt samt sikre at modelflyverne rent 
faktisk får lavet hjemmesiden.


• Det glæder mig meget at kunne sige, at jeg afleverer en yderst veldrevet og samarbejdende 
centerbestyrelse hvor Poul skal have stor tak for at have været teknisk wingman og Steffen for at have 
været ‘fluen på væggen’.




Faldskærmsklubben
2020 har på mange måder været et stille år pga Covid19. HLF har dog i 2010 fået 7 nye C 
springere (Sara, Pernille, Per og ‘fire frøer’) - Tillykke.


Vi har afviklet ca 734 førstegangsspringere (civile og soldater).


Vi har i 2020 haft ca 542 flyvninger som tilsammen andrager godt 1883 faldskærmsspring og 
50 Tandem som er en vigtig del af vores indkomstgrundlag - tak til Karsten Kokholm for både 
stort engagement ifht tandem planlægning og fleksibel afvikling heraf men også af få sat 
mange soldater hurtigt og effektivt.


Ligeledes vil jeg selvfølgelig sige tak til alle de frivillige der var med når vi endelig kunne springe 
- det er pga jer alt klubben har kunnet holde den økonomiske skrue i vandet i 2020 - klap jer 
selv på skuldrene over det.


På trods af Covid19 fik vi afholdt HLF Cup som var en stor succes med politiker Lars der 
åbnede stævnet og en afvikling som var uden anmærkninger - tak for hjælpen til alle de aktive 
medlemmer. Ligeledes havde vi en super sommerfest som i den grad viste hvem vi er som 
klub. Det var en fornøjelse at se hvor mange der var glade og støttede op om arrangementet og 
jeg er stadig taknemmelig for at vi kun fik de to positive covid19 test ud af den helt fantastiske 
fest.



Aktiviteter 2020
• På trods af Covid19 fik vi uddannet værnepligtige. Vi valgte at tilbyde spring i 

stedet for at betale penge tilbage, hvilket har vist sig at være en god strategi ifht 
andre klubber - vi stod sammen og fik afviklet hvilket var god reklame for sporten og 
god for vores økonomi.


• I sommers afholdt vi “HLF CUP” - det var et vellykket arrangement med lokale 
vindere og politisk deltagelse og opbakning. Tak til Kokholm for at hjælpe med at 
trække det til Jylland ‘against all odds’.


• Vi har afholdt  Elevuge - elever fra hele Danmark kom for at få intensiv undervisning 
og  være en del af et fælles miljø. Vi fik god hjælp af medlemmer fra Viborg og besøg 
fra adskillige klubber som efterfølgende har rost og talt godt om miljøet i HLF.


• I mangel af julefrokost var der heller ikke fremvisning af årsvideo. Heldigvis sprang 
Nicklas til og lavede en online - tak for at tage initiativ og lave den så vi kunne få et 
lille vinter-fix.


• Årets medlem plejer at blive kåret til julefrokost - det har ikke været muligt i 2020. 
Derfor vil der senere i aften være afstemning blandt de foreslåede.



Bestyrelsens arbejde
• I bestyrelsen har været formand Dorte Vilsgaard, Næstformand Poul Frederiksen, 

Menige medlemmer; Mona Olesen (kasser + medlemshåndtering), Mathias 
Benedictus (håndværk + kantine + SoMe), Rune Benedictus (pedelopgaver) Zenia 
Torp (ad hoc IT opgaver) og Rene Holst (indhentning af tilbud samt øl/vand)


• Karsten Kokholm og Steffen har været meget deltagende suppleanter.


• Mona har fået hentet mange penge ind i støtte fra Struer kommune - der er 
virkelig styr på det og tak for det. Hun har i øvrigt fået ros fra kommunens 
embedsmænd hvilket ingenlunde sker hver dag.


• Vi har holdt 16 bestyrelsesmøder, dertil deltagelse i repræsentantskabsmøde, 
strategiseminar og fundraisingkursus. Stor tak til resten af bestyrelsen som har 
været rigtig gode til at tage mange opgaver og eksterne møder i mit sygefravær.


• Formand og Poul samt Steffen har deltaget i 3 centerbestyrelsesmøder som har 
foregået i god ro og orden. Det lave antal møder skal ses som et udtryk for god 
uformel kontakt og stor tillid til HLF’s administration af bygninger mm. Næste 
møde er 29. marts 2021



Kasserens beretning

Ved  
Mona Bank Olesen 

 

____________________



Beretning fra kassereren 
regnskabet 2020

Aktiviteten for 2019 var det højeste siden 2015, og 2020 har så skabet endnu en aktivitetsstigning - det på trods af Corona. Tilsvarende er 
medlemstallet steget siden 2016/2017, hvor vi blot havde 113 medlemmer, til nu 341 medlemmer. Indtægter ved kontingenter er således det 
højeste i mange år. Også antal af soldater som har fået spring er gået igennem ’loftet’ fra 144 i 2019 til 233 i 2020.


Blot for sammenligningens skyld, totalindtægterne i 2016 var på under kr. 500.000, og er nu (for første gang) over 1 million – uden der har 
været storfly stævne.


Pga. Corona er der modtaget ekstra ordinært kr. 26.928 fra Struer kommune.


Aktiviteten i 2020 er således helt igennem godkendt.


Omlægning af elevblanketter fra analog til digital har medført at vi pr. 31.12.2020 havde et tilgodehavende hos DFU på elevblanketter på kr. 
50.184. Pengene er modtaget i 2021.


Aktivitetsstigningen kommer ikke uden der følger omkostninger med, men der er god balance mellem indtægter og udgifter og efterlader 
derfor et historisk flot resultat.


Afskrivningerne er hævet betragtelig fra et tidligere niveau mellem kr. 15.000-26.000 til nu kr. 47.000. Restværdien af aktiverne (primært 
elevrig) er gennemgået, og på den baggrund har det været nødvendigt at hæve afskrivningerne. Der skal i nærmeste fremtid forventes at 
bruges et større beløb til nye elevrig.


Den likvide beholdning er pr. 31.12.2020. kr. 276.309.


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. 125.000 må betragtes som godt og over det forventet.


Regnskabet er godkendt af revisor.


Kasserer Mona Olesen





Årets medlem

• Kandidater:


• Poul for instruktørgerning og Skyair - din viden og din tid er guld værd for HLF.


• Mathias for at være Al-muligmand i HLF med stor energi - vi kan virkelig mærke at 
du brænder for det.


• Rene for at lægge tid og energi i alt fra Øl til asfalt. Ingen af delene er lette 
opgaver og alle har en holdning til resultatet.



Æresmedlem
• Det er en særlig ære i år at kunne uddele et 

æresmedlemsskab. 


• Historien til nu er at vi aktuelt har Erling som æresmedlem - 
hvis nogen skulle være i tvivl. Han er jo en grundpille i HLF.


• Kokholm har tidligere takket nej - angiveligt fordi han mente 
sig for ung, så det er vist ved at være en del år siden!


• Så hvem kan indstilles i år? Det kan Poul!


• Fordi: han har siddet i bestyrelsen i over 10 år (helt præcis 11 
år), fordi han altid er der som instruktør 2, fordi han er manden 
der sidder i SkyAir og koordinerer piloter.



Næste års budget

Godkendelse af forslag fra bestyrelsen 
Indkomne forslag til behandling 

 

____________________



Næste års udgifter
• Bestyrelsen skal tage stilling til renovering og fundraising. Der er materialer klar 

men da det er en afgørende beslutning overlades det til ny bestyrelse. Det skal 
besluttes om man ønsker:


• Der har været kontakt til fundraiser og indhentet tilbud - der er således klar til at 
den nye bestyrelse kan træffe afgørelse omkring økonomisk disposition til dette.


• Dorte har ansøgningsmateriale klar til at sende ud til mange små projekter.


• Desuden opfordrer der til at søge corona kompensationspakker og en pulje hos 
DIF der i sidste uge blev frigivet ifht materiel.

1. At opgive projekt med renovering (og meddele Struer kommune samt Færch fonden dette).


2. At fortsætte fondsansøgninger med frivillige kræfter.


3. Hyre fundraiser til fondsansøgning og selv sørge for budgetter 


4. Eller en anden kombination.



Indkomne forslag

Der er indkommet et forslag som der dog 
ikke kan stemmes, om da den går mod 

DFU’s vedtægter som vi i HLF er 
underlagt. 

 

____________________



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



Indsendt forslag 1
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



Beslutning
• Forslagte kan ikke behandles på generalforsamling 2021, da forslaget går imod 

DFU vedtægter, hvilket der også blev gjort opmærksom på, da samme forslag blev 
stillet på GF 2020.


• I lighed med sidste år 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 (dette er afklaret med Flemming Olsson i 
2020 og Luise Staal Thomsen i 2021)


• Såfremt forslagsstiller ønsker et ‘ungdomsmedlemsskab’ som en mulighed i DFU, 
bør det indsendes til repræsentantskabsmødet, da det er et centralt anliggende.



Indsendt forslag 2
• Forslag indsendt 15. marts 2021


Da der ikke forelægger en officiel indkaldelse, til generalforsamling med dato, som overholder 
HLF vedtægter, stille jeg følgende vedtægtsændring til behandling under GF 2021. 


Efter indførsel af bruger konto i HLF, bør der tilføres følgende i vedtægterne.


Brugerkontoen er personligt ejet, kontoen ejes af brugeren, indestående på kontoen kan til 
enhver tid udbetales til ejeren.


Sendt fra Mr. Koch




Valg af bestyrelsesmedlemmer

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

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter 

Valg af revisorer 

 

____________________



Ordinært valg
• I bestyrelsen har været:


• Formand Dorte Vilsgaard, Næstformand Poul Frederiksen, menige medlemmer; 
Mona Olesen (kasser og medlemshåndtering), Mathias Benedictus (håndværk + 
kantine + SoMe), Rune Benedictus (pedelopgaver) Zenia (IT ad hoc opgaver) 
René (øl / vand, indhentning af tilbud). Suppleanter er Karsten Kokholm og 
Steffen


• Næstformand naturligt 1


• Kasser - naturligt en (aktuelle opgaver kan deles på flere)


• Meninge - medlemmer op til 5 inc kasser


• Suppleanter - op til 3



Ekstraordinært valg

• Følgende trækker sig: 


• Formand Dorte ønsker at blive afløst på formandsposten pga private årsager. Der 
er selvfølgelig vidensoverlevering ved behov.



Fastsættelse af kontigent mm

Kontigent til HLF er 1200 kr om året incl 
DFU kontigen. 

Bestyrelsen anbefaler at dette fastholdes 
for 2021. 

 

____________________



Evt.

Orienteringer. 
 

____________________



Evt.
• Husk at læse springeren fra DFU samt de nyhedsbreve der sendes ud - det er fint at følge med på 

Facebook siden for DFU.


• I disse covid tider anbefales det også at man holder sig orienteret på HLF’s aktivitetsside og interne 
medlemsside. Hvis man ikke har FB adgang så kontakt en der har. 


• Husk at den interne side er til deling af informationer til andre aktive medlemmer og aktivitetssiden er 
for alle - dvs også journalister og andre som følger med af mange grunde.


• Agger har desværre meddelt at de værnepligtige pga Covid19 har fået et komprimeret forløb og derfor 
ikke kan nå at komme ud og springe i HLF. Vi håber på at det kan lade sige gøre for efterårsholdet.


• Første elevkursus er DATO - husk at lave reklame :-) 


• Vi deltog på aktivitetsseminar men fik ikke opgaver med hjem - der var andre som havde andre 
kapaciteter ifht at lave store arrangementer - herunder kraftcentre. Der vil istedet være en intern HLF 
præs ligesom der er drøm om en HLF sommer camp.


• Sidste år var et aktivt år for HLF’s frivilligkræfter så i år opfordrer alle til at høste frugten af arbejdet og 
nyde de mange nye bekendskaber til vores springdage og støtte op om de aktiviteter som andre 
klubber lige nu arbejder hårdt for at stable på benene.


• Desuden onsdagsaktiviteter - vi håber at kunne fastholde de mange hyggelige sommeraftner.



DFU
Der er kommet nye strategispor


Spor 1: Modernisering af forbunds- og medlemsstruktur.


Spor 2: Optimering af elev- og instruktøruddannelse


Spor 3: Breddeudvikling og klubsamarbejder


Spor 4: Professionalisering og konkretisering af talent- og elitestrategi


Kan Rune og Mona forklare lidt om de 4 punkter fra seminaret?




Tak for i aften.



HOLSTEBRO‐LINDTORP FALDSKÆRMKLUB HOLSTEBRO‐LINDTORP FALDSKÆRMKLUB
Lindtorp Flyvecenter www.hlf‐skydive.dk Tlf. 97487573 Medlem af DFU under DIF Lindtorp Flyvecenter www.hlf‐skydive.dk Tlf. 97487573 Medlem af DFU under DIF

Regnskab for Holstebro‐Lindtorp Faldskærmklub. BALANCE PR. 31‐12‐2020
01‐01‐2020 til 31‐12‐2020

AKTIVER: 2020 2019

Indtægter:  2020 2019

Kassebeholdning 541,50                        22.476,00                 

Indgået ved kontingent (note a) 74.200,00            66.373,25             Bankbeholdning 276.309,93                103.110,11               

Indgået ved begyndere (note a) 411.723,40          345.606,45           Materielbeholdning

Indgået ved spring 256.562,25          153.921,25           Primo 300.622,69             

Kommunalt tilskud 26.928,00            ‐                          +  Nyanskaffelser 33.966,00               

Tandem 71.300,00            47.621,18              ‐ Afskrivninger 46.842,42                287.746,27                300.622,69               

Tilskud stævner 17.382,40            ‐                        

Kantine 87.840,80            47.025,54             Tilgodehavende JDR ‐                              28.800,00                 

Leje af klub 12.900,00            8.300,00               Tilgodehavende elevblanketter DFU (modtaget 2021) 50.184,00                  ‐                             

Tilskud/sponsor (note b) 73.633,75            30.300,00             Beholdning elevblanketter (købt oktober 2019) ‐                              39.194,00                 

Diverse indtægter 4.012,39               54.184,00            

Aktiver i alt 614.781,70                494.202,80               

Indtægter i alt 1.036.482,99       753.331,67          

PASSIVER:

Udgifter:

Egenkapital:

Indmeldelse i DFU 87.780,00            81.166,00             Primo 489.202,80             

Kontingent DFU 41.697,00            38.863,00              + Overskud 125.528,90              614.731,70                489.202,80               

Udgifter ved begyndere 14.610,00            16.121,48             Skyldig modtaget dobbelt betaling parafun ‐                              5.000,00                   

Flyleje 523.500,00          403.650,00          

Kørsel 2.322,30               3.144,00               Passiver i alt 614.731,70                494.202,80               

Porto/Kontorhold 15.022,65            2.160,00              

Vedligeholdelse matriel 25.502,16            44.260,00             Noter:

Forsikring 8.144,84               7.990,11               a) Medlemsfordelingen for regnskabsåret:

Annoncering ‐                        8.349,53               Medlemer under 25 år 244 175

Diverse udgifter 16.394,55            9.036,54               Medlemmer over 25 år 97 129

Underskudsdækning elevstævne ‐                        5.768,22               Medlemmer i alt 341 304

Drift klubhus (note c) 52.761,24            32.552,68             ‐            
Telefon 4.789,78               5.720,50               b) I tilskud indgår et beløb på 46.600,00 fra JDR til soldaterhold

Kantine 71.587,15            38.126,98            

Udgifter i alt 864.111,67          696.909,04           c) Renovation 2.690,21                    4.829,03                   

Vedligeholdelse 3.298,87                    2.315,21                   

Overskud/underskud ordinær drift 172.371,32          56.422,63             Opvarming, belysning, vand 19.800,20                  20.136,09                 

Afskrivninger 46.842,42            26.141,10            

Overskud/underskud 125.528,90          30.281,53             Godkendt Lindtorp, februar 2021

Revisorer Kasserer

           Mona Bank Olesen


Thomas Andersen


mje
Tekstboks
Michael Jorck Ellegaard


