
Referat af generalforsamling i Vestjyllands UL Flyveklub (VULF) 

Tirsdag den 20. marts kl. 19.00 i klublokalet i hangaren, Stauning 

Lufthavn. 

 

Til stede:  

Henrik Schäfler, Lasse Vestergaard, Richard Slot Krüger, Hans Chr. 
Jensen, Allan Laursen Molbech, Flemming Jørgensen, Bent Jensen, Verner 
Kirkegaard, Nicki Søgård, Claus Bruhn, Kathrine Molbech, Helle Molbech, Brian Bøndergaard, Claus 
Vinther Pedersen Birgir Leivsgard og Allan Wiuff Korsholm. 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 
Allan Korsholm blev valgt af forsamlingen, og han kunne konstatere at generalforsamlingen 
var korrekt varslet, samt beslutningsdygtig. 
 

2. Formandens beretning.  
Formanden kunne indledningsvis berette, at der var indkommet forslag fra tre forskellige til 
drøftelse på generalforsamlingen (se pkt. 7). 
 
Herefter berettede formanden: 
- I foråret fik vi nye lokaler. Mange hjalp til med at sætte lokalerne i stand, ligesom flere 

medlemmer har doneret effekter. Flemming har været tovholder på projektet, og har 
styret det sikkert i mål, så der i dag kun mangles småting. Verner har stillet materialer til 
rådighed. Tak til alle for jeres hjælp! 

 
- KZ&V har i årets løb tilbudt, at vi kan købe deres klubhus. Vi har dog takket nej af flere 

årsager - primært økonomi. 
 
- Airshow: Claus P har trukket et stort læs - tak for det. Betalingen til VULF blev i denne 

omgang på 5.000 kroner. Et beløb vi kommer til at mangle næste år, da der jo ikke er 
airshow. 

 
- Klubflyveren er blevet repareret/forbedret af flere omgange. 
 
- Formanden opfordrede medlemmer til at udvise større forsigtighed i forbindelse med 

bugsering af fly ud og ind af hangarer, så vi ikke kommer til at skade hinandens fly. 
 
- Michael F og Brian B har taget over for Birgir, på tilsynet med klubflyveren.  
 
- Claus P er blevet vores repræsentant i lejerforeningen for Stauning lufthavn, hvor Verner 

allerede sidder. Claus blev valgt som formand. 



 
- Klubaftener - der har været flot fremmøde. Vi vil fortsætte med klubaftener i det nye år, og 

forsøge at komme med flere tiltag.  
 
- Vi undersøger muligheden for at få en billig transponder til klubflyveren.  

 

- Allan M har doneret sin gamle radio til klubflyveren. Den gamle radio har ikke for gode 
sende-/modtage forhold - det skulle gerne blive bedre med den ”nye”. 
 

- Betalingsmodellen for flyvetid på klubflyveren, som vi gik over til i 2017, hvor man betaler 
750 for de første 10 timer, på klubflyveren og herefter 500, ser ikke ud til at virke. Der er i 
hvert fald ikke fløjet mere ind, end tidligere. 

 
- Allan M har været til repræsentantskabsmøde i DULFU (se pkt. 8 - eventuelt.). Endvidere 

har Allan sørget for tilladelse til undervisning af nye aspiranter i både teori og radio i vores 
egne klublokaler. 

 
- Der har været et par gode klubture i løbet af året. Bl.a. til Rensbourg, Anholt, Lemvig, 

Spjald, m.m. 
 
- Formanden mindede om, at de, der sørger for klubflyveren, arbejder frivilligt, så vær lidt 

nænsom med at presse på, når klubflyveren ikke lige er flyveklar.  
 
- 2017 bød på flere nye piloter samt elever, der er godt på vej. 
 
- Julefrokosten var en succes - 23 tilmeldte! Claus P, Birgir og kone havde sørget godt for 

opdækning m.m., ligesom maden var rigtig fin. 
 
- Henrik S har gjort et stort stykke arbejde for at få refunderet moms og afgift på brændstof i 

forbindelse med skoling, og det er nu lykkedes. Der ligger mange kroner at spare der. 
 
- Claus P har takket ja til at uddanne sig til instruktør. 

 
- Tak til de tre afgående bestyrelsesmedlemmer: Birgir Levsgard, Henrik Schäfler og Allan 

Korsholm. 
 
Formandens beretningen blev godkendt af forsamlingen. 

 
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.  

Kassererens regnskab blev godkendt af forsamlingen. 
 

 
 
 



4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.  
 
På valg var: 
Henrik Schäfler (ønskede ikke at genopstille)   
Birgir Leivsgard (ønskede ikke at genopstille)  
Allan Korsholm (ønskede ikke at genopstille)  
 
Kun Nicki Søgård ønskede at stille op til bestyrelsen. Derfor valgte Henrik Schäfler og Allan 
Korsholm alligevel at genopstille. De tre blev alle valgt ind, og det blev dermed Birgir, som 
den eneste, opgav sin plads. 
 
Som suppleant blev valgt: 
Allan Molbech  
 

5. Valg af revisor.  
Hanne S. Frederiksen blev valgt af forsamlingen. 

 
6. Fastsættelse af næste års kontingenter.  

Aktive medlemmer: Bestyrelsen havde indstillet, at kontingentet blev ændret fra 400 til 
600 kr. Claus P stillede et modforslag på 800, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
Passive medlemmer er fortsat 200 kr. 

 
7. Indkomne forslag.  
- Allan M: Vi skal have søgt nogle fondsmidler. 
- Lasse: Kunne man lave nogle rabatpakker på tachotimer, så man forudbetaler for et antal 

timer?  
Generalforsamlingen bad bestyrelsen om at arbejde videre med at strikke en sådan 
ordning sammen.  

- Lasse: Kunne vi lave en PFT aften, eller tema-aftener f.eks. om flyvning i udlandet?  
Claus P vil gerne stå for et opfriskningskursus.  

- Flemming: Det er uklart, hvorledes vi står stillet, ved havari på fremmed plads el.lign. Hvem 
betaler hjemtransport af fly: piloten eller forsikringen. Emnet har været oppe i bestyrelsen, 
der har gransket forsikringsbetingelserne, men ikke finder det tydeligt beskrevet. 
Bestyrelsen tager derfor kontakt til forsikringsselskabet. 

- Flemming: Sørg nu for at hente brændstof til klubflyveren.  
Aftalen bliver fremover, at de der flyver på klubflyveren, sørger for at aflevere flyveren 
med brændstof nok. Det vil sige brændstof svarende til halvfuld tank + 1 Jerry can.  

- Allan M: Albatros har store problemer med at uddanne nye piloter. Kunne vi lave en 
sommerevent (en weekend), hvor Albatros inviteres over at flyve på ”vores” bane en hel 
weekend. Allan har kontaktet John G., der synes det er en god ide, og tænker, at der nok 
kan aftales en pris for et weekendpas. Verner tænker, at vi skal have bredt det ud, til flere 
klubber. Flemming og Birgir vil gerne være tovholdere på sådan et projekt. Afvikling i 
slutningen af August.  
  



8. Eventuelt. 

- Allan M berettede:  

o at der ingen hændelser eller uheld har været i 2017 - tak for det. 

o at 2017 havde tilført klubben 3 nye piloter: Brian B, Michael F og Kathrine M, samt 

at der var flere nye er på vej. I øjeblikket er der tre mand på teoriholdet, der lørdag 

den 7. april skal til teoriprøve (I DULFU regi). 

o DULFU repræsentantskabsmøde i Odense. 

To interessante ting blev berettet 

1) Af undersøgelsen af VL3’eren, der faldt ned sidste år, blev læren at man skal passe 

på de hurtige fly, med meget aggressiv vingeprofil. De har dårlige selvoprettende 

egenskaber. 

2) 600 kg klassen (650 kg for vandflyver) ser ud til at kommer. Afstemning i 2. kvartal i 

EU-parlamentet. For nuværende UL-fly med faldskærm hæves grænsen til 475 kg. 

Fly, der har en typegodkendelse til en højere vægt end de 450, kan blive omsynet til 

højere vægt, mod omskoling/efteruddannelse. 

 

- Claus P berettede ganske kort fra møde i lejerforeningen:  

Det ser sort ud for lufthavnen - der mangler penge i kassen. Der lukkes ned for lys på 

banen, som påvirker IFR. Tårnet er farligt og der er skimmelsvamp. Intentionen er, at 

lufthavnen skal bestå. 

  

Referent: Allan Wiuff Korsholm, sekretær VULF 

 



MJ Vulf + teori

CM Dulfu + KDA + Vulf

FIJ Dulfu + KDA + Vulf
PB Dulfu + KDA + Vulf

RS Dulfu + KDA +

Arsregnskab 2AL7 - Vutf



HS Vulf + Dulfu 2018

LV Vulf + Dulfu 2018

AK Vulf + Dulfu 2018

OS Vulf + Dulfu 2018

BL Vulf + Dulfu 2018

BB Vulf + Dulfu 2018

MF Vulf + Dulfu 2018

NS Vulf + Dulfu 2018

NR Vulf 2018

AM Vulf + Dulfu 2018

TK Vulf + Dulfu 2018

Ir Arsregnskabz0lT - Vulf I

Startsaldo bank -728.772,25

Udgifter bank -78.618,06

lndtegter bank 93.264,10

Hensaettelser 2018
(kontineenter) -26.360,00

Aktiver - Savannah 180.000,00

Overskud 39.573,79

Arets Overskud 13.043,95
/8A,8
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