
Referat af ekstraordinær generalforsamling i Vestjyllands UL Flyveklub, RST klubhus, mandag 

den 5. september 2016 Kl. 18.30 

 

Dagsorden: Salg af klubflyveren 9-393, med henblik på køb af ny klubflyver. 

1. Indledning 
Som ordstyrer blev valgt Allan Molbech 
Som referent blev valgt Allan Molbech 

 
2. Lovformelighed 

I henhold til vedtægternes §14 stk. 5 skal den ekstraordinære generalforsamling indkaldes 
med senest 8 dages varsel. Indkaldelsen blev udsendt d. 25/8 og gav derved 11 dages 
varsel. I henhold til vedtægternes § 15 stk. 4 er den lovligt varslede forsamling 
beslutningsdygtig. Den generelle forsamling er dermed lovformeligt indkaldt i tide og den 
er beslutningsdygtig. 

 
3. Bordet rundt præsentation. 

 
4. Diskussion 

Sagen blev fremlagt for forsamlingen. Klubflyet flyver ikke tilstrækkeligt til at nedbringe 
gælden i det forventede tempo. Flyet blev købt i foråret 2015 for 180.000. 
Kassekreditten er nu nede på ca. 155-160.000. Årsagen til dette skyldes primært at vi har 
brugt en del ressourcer til at renovere flyet til en god stand. Efter købet måtte vi desværre 
erkende, at flyet ikke var i så god stand som vi forventede.  
Flyet er nu i prima stand, og der venter ikke flere store reparationer. 

 
Diskussionen handlede derfor om hvorvidt vi skulle beholde flyet eller om vi skulle begynde 
at sondere markedet for et andet fly. 
Det kom frem at en af de primære årsager til den manglende flyvning med den, skyldes 
dårlige pladsforhold for piloten pga. rorhåndtaget som er en smule for lav. Dette betyder 
at man ikke kan lave fuldt rorudslag.  
Som løsning på dette blev det foreslået at forlænge rorhåndtaget med ca. 7cm, hvilket 
burde gøre en stor forskel for pilotens komfort at kontrol. 
Derudover blev det fastslået at al skoleflyvning fremover skal foretages på klubflyet for at 
give en bedre økonomi til klubflyet. 

 
Beslutningen blev derfor at rorhåndtaget forlænges med 7cm, samt at skoleflyvningen 
koncentreres mere på klubflyet. 
Samtidig vil vi begynde at undersøge markedet for fly, for bedre at kunne vurdere en mulig 
salgspris og en mulig erstatning. 

 

Referent: Allan Molbech 


