Referat for generalforsamling i Holstebro
Lindtorp Faldskærmsklub 2022
Valg af dirigent
Poul Ehmsen Frederiksen
Valg af referent
Pernille West Christensen
Godkendelse af mødets rettidige indkaldelse
Godkendt
Formandens beretning for 2021
● Det er dejligt at se mange til klubaften hver onsdag. der var mange gode initiativer i
vinterperioden med fællesspisning, vandsprings kursus mm.
● Der har været en god spring aktivitet i 2021 trods corona og mange dage med udfordrende
vejr.
● Vi er næsten færdig med at renovere bunkhouse til ny pakke sal. Den forventes færdig
medio Marts før nyt militær hold.
● Lageret inden for hoveddøren er lavet til ny materialerum. Der blev fjernet el tavle, malet og
opsat nye rig-holdere, godt arbejde.
● Generatoren i det udendørs materialerum er fjernet og der er planer om at gøre rummet
mere brugbart i år 2022.
● Kontoret er under renovering efter en vandskade.
● Der blev investeret i nye pallesofaer og dertilhørende hynder. Disse har været meget
brugte i sommerhalvåret.
● Nye bord og bænkesæt er bestilt til ny sæson i 2022.
● Der er investeret i en ny hangar da muligheden bød sig. Bruges nu til opbevaring af
plæneklipper osv.
● Der blev købt ny flyskrog / Mock-up til exit træning.
● Ruden i dørfanget ud mod taxa banen er blevet udskiftet.
● Dørfanget i hovedindgangen samt låsen er skiftet grundet slid.
● Der har været god kontakt med struer kommune, det nyvalgte Kultur og Fritidsudvalg
kommer på besøg i foråret 2022 for at se klubben og området.
● Der har jo været en del snak om at opstille vindmøller omkring flyvepladsen og Steffen har
god kontakt med alle indblandede men lige nu er status på projektet i stilstand.
● Der her være miljø eftersyn i 2021 og hvor lokale og området tidliger har haft flere
overtrædelser er vi nu nede på en enkelt forseelse. der er nedgravet nogle tanke der er
beregnet til opbevaring af flybrændstof som skal tømmes og graves op.
● Steffen har i samarbejde med flyvepladsens naboer startet et dræn projekt for at få fjernet
noget af det vand der samles på landingsområdet / P-pladsen i perioder hvor det ofte
regner. Det er blevet undersøgt af kommunen og kræver mere arbejde end forventet. På
nuværende tidspunkt er det ude af deres hænder og der afventes en dom fra højere sted
omkring flyvepladsens fremtid.
● Steffen var på DFU seminar og her fik klubberne gennemført en trinvis regulering af
elevpakke priserne således de klubber der indmelder mange 1.gangsspringere “belønnes”
for tilgangen af springere ved lavere priser jo flere de uddanner.

Lindtorp flyvecenter beretning
● Lån/lejeaftale med Struer kommune er udløbet og en ny aftale er under udarbejdelse
● Gennem 2021 har HLF formand forsøgt møde med deøvrige medlemmer af Flyvecenteret
uden meget held.Der har været afholdt 3 møder af forskellig karakter. Ved udgang af 2021
lykkedes det at mødes og opdatere aftale mellem medlemmerne af flyvecenteret.
● Flyvecenteret gør HLF til driftansvarlig for flyvepladsen og det fulde ansvar for udlejning af
kommunale lokaler og flyvepladsens arealer.
● Som kompensation for overtagelse af drift og udlejning er HLF kontingentfri pr 1/1-2022
● Hlf har flyvecenterts tilladelse til at udføre projekter/indkøb op til 5.000 kr på eget initiativ.
● Projekter/indkøb over 5.000 kr skal fremlægges og godkendes af Flyvecenterets
● Budget for 2022 er ca 35.000 kr
● Projekter for 2022
○ Jord og fyr tank fjernes
○ Reparation af gavl på hovedbygning
○ Skorsten på hovedbygning fjernes
○ Landingsbane sprøjtes og fejes - reparation overvejes og undersøges nærmere
Overjordisk nedsivningsanlæg undersøges som alternativ til tømning af septiktanke
○ Opkørsel til taxi-bane repareres
○ Nye ideer er meget velkomne
Materiale beretning
● Der er indkøbt 4 nye elev reserver samt 2 nye rigs en på 70 kg og 110 kg
● Der er også investeret i nye briller, da mange af de gamle briller bliver slidt, samt en ny
cypres
● Næste materialeudgift til rigs /reserver/ sikkerhedsudstyr forventes at være i år 2027
● Vi må pakke lidt bedre for ikke at slide på udstyret
● Vi bliver på ribcor, da det er bedst og ikke nødvendigt at skifte da vi ikke har AFF elever
● Cypress er sat op til 325 m og det virker godt
● Vi har ændret radiosystem så øresnegl så den sidder fast i hjelmen og det virker godt
● Gæste instruktør og elever er tilfredse med vores udstyr
Instruktør beretning
● Anders er udgået som elev da han ikke bestod sidste eksamen
● Agger er blevet 1’er
● Niklas er blevet 2’er og seniorpakker
● Poul og Flemming kommer når de kan, og gør et godt stykke arbejde
● Rune og Daniel er indstillet til 2’er
● Mathias og Rene vil i sensommeren begynde at tale ned i radio.
Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse
● Spring aktivitet har været lavere sammenlignet med andre år, grundet corona og fly
reparationer.
● Fald i medlemstal
● Kantine har givet overskud
● Vi har modtage corona tilskud fra staten iflg ansøgning.. Dette er med til at give os et
overskud på årsopgørelsen, ellers ville konto kun gå i 0. Bestyrelsen har også brugt flere
penge end øvrige år til nye projekter og uplanlagte udgifter.
● Udgifter for i år:
○ Ny materiale

●

○ Hangar
○ Bunkhous/pakkesal
○ Vandskader
○ Hoveddør
Regnskabet godkendes af fremmødte medlemmer

Økonomi-ansvarligs fremlæggelse af budget 2022 til godkendelse
Ingen fremmødte syntes det er nødvendig
Indkomne forslag til behandling
Bestyrelsen foreslår vedtægt § 3.7 punkt 6 Budget til godkendelse på dagsorden til
generalforsamling udgår.
● Forslaget forkastes
● De nævnte forventninger under materiale og formandens beretning er tilstrækkelig
Bestyrelsen har modtaget forslag om at udskifte klubnavnet “Holstebro Lindtorp faldskærmsklub”
● Forslaget forkastes
Valg af formand (lige år)
Steffen B. Larsen
Valg af kasserer (ulige år). Kan vælges udenfor bestyrelsen.
Mona Bank Olesen fortsætter som kasserer
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Rene Holst Christensen, Pernille West Christensen og Mathias Benedictus Larsen fortsætter som
bestyrelsesmedlem
Per Nørskov Bentzen melder sig som fuldgyldig bestyrelsesmedlem
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Poul Ehmsen Frederiksen og Daniel Yde Pedersen
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Michael Jorck Ellegaard
Fastsættelse af indmeldelsesgebyr, kontingent m.m.
Ingen ændring
Eventuelt
● Valg af årets medlem
○ Steffen B. Larsen

