
Referat fra Generalforsamling i SØHØ 

Fredag d. 11/3 2016. 

1) Carl Holmberg blev valgt til dirigent og konstaterede generalforsamlingen rettidigt indkaldt. 

2) Formandens beretning: Brian berettede om Fly-inn’s på Ejstrupholm Flyveplads, hos Knud Erik 

Brixen og på Hammer Flyveplads. Jan Bilstrup er ved at anlægge en bane ved JØLA, flyvende 

gæster er velkomne. Af mødeaktivitet har der som sædvanligt været afholdt efterårsmøde og 

generalforsamling. Brian stillede sit mandat som formand til rådighed, da han ikke selv synes 

han holder et tilfredsstillende aktivitetsniveau. Forsamlingen udtrykte enstemmigt sin 

opbakning til formanden, vi finder aktivitetsniveauet passende. Og andre kan jo endelig byde 

ind, hvis de har gode ideer omkring aktiviteter. 

3) Fremlæggelse af regnskab og budget: Kasserer Bjarne ikke tilstede (ude at rejse), Brian 

fremlagde regnskabet. Det viste et beskedent underskud; men vi har stadig en kassebeholdning 

på kr. 6000. Regnskabet godkendtes med applaus. Budgettet fremlagdes, uændret kontingent. 

Det godkendtes. 

4) Valg til bestyrelsen: Resultet blev som følger: 1) Formand Brian. 2) Kasserer Bjarne. 3) Udd.-

ansvarlig Holger Jepsen. 4) Materiel-ansvarlig Knud Erik Brixen. 5) Suppleant Jakob R. Knudsen. 

5) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: Ivan Tulstrup og Bo Zacho blev genvalgt som revisorer. 

Jens Pedersen blev valgt som revisorsuppleant. 

6) Indkomne forslag: Ingen. 

7) Eventuelt: Der skal snart være repræsentantskabsmøde i DULFU. Følgende ta’r afsted til Dalum: 

Jens Juul, Arne Skovsgård, Hans Orla Nielsen og Henrik Rønbjerg Nielsen. Der vil blive rundsendt 

en email til medlemmerne vedrørende Jans bane ved JØLA. Forsikringsmæssigt gjorde et 

medlem opmærksom på, at If-forsikring formentlig er billigst, når det drejer sig om kasko. René, 

ejer af Ejstrupholm Flyveplads, gjorde opmærksom på, at alle flyvende gæster også er velkomne 

i Ejstrupholm, landingsafgiften yderst konkurrencedygtig, kr. 0,0!! 

 

 

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Vi gik videre 

med smørrebrød, øl, kaffe, flyversnak og diverse fremvisninger. Skønne gamle optagelser fra 

dengang Il Presidente stadig vandrede på jorden og serverede pølser for os. Og Karl Juul 

imponerede med en nærmest smuk, kunstnerisk indfølt film med vinterflyvning og islandinger 

ved Bjerres Mose og Ring Sø. Referenten var betaget – og han er helt upartisk, don’t mention 

the family! 

       Referent Lars Juul Frandsen. 


