
 
 
 

 

Herning Svæveflyveklub , Skinderholmvej 7, 7400 Herning 

www.herningsvæveflyveklub.dk telefon 97 14 17 03 

Tilsluttet Danmarks Idrætsforbund, Kongelig Dansk Aeroklub, Idrætsrådet i Herning Kommune, Dansk Svæveflyver Union 

14. februar 2018 
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Herning Svæveflyveklub  
lørdag d. 24. februar 2018 kl 14.00 i Herning Svæveflyveklubs klubhus, Skinderholmvej 7, 7400 Herning 

 
Dagsorden 

 
 
1. Valg af dirigent og referent 

 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse 
 
3. Revideret årsregnskab for det forløbne år til godkendelse 
 
4. Behandling af indkomne forslag 

• Ingen indkomne forslag modtaget 
 

• Bestyrelsen foreslår ændring i Herning Svæveflyveklubs vedtægter § 14 Regnskab. 
Klubbens interne revisor har henstillet bestyrelsen til at anbefale generalforsamlingen at ændre §14 
i klubbens vedtægter, således at det kun er den eksterne revisor som underskriver årsregnskabet. 
Ifølge det nuværende, skal årsregnskabet være forsynet med ekstern revisors påtegning og 
underskrift, samt intern revisors underskrift, hvilket giver en voldsom overpåtegning af 
årsregnskabet. 

 
Bestyrelsen foreslår, med virkning fra 2019, at Herning Svæveflyveklubs vedtægter § 14 Regnskab 
ændres til:  
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet forelægges den ordinære 
generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med ekstern revisors påtegning og 
underskrift. Årsregnskabet offentliggøres til foreningens medlemmer senest samtidig med indkal-
delsen til den ordinære generalforsamling. 
 

5. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår: 
5.200 kr/år (aktive) 
3.200 kr/år (junior) 
   400 kr/år (passiv) 

 
6. Valg af formand  

Steen Lomborg afgår som formand et år før tid.  
Bestyrelsen foreslår i stedet Christin Nielsen 

 
7. Valg af kasserer 

På valg: Helmuth Egsgaard Nielsen, villig til genvalg 
 
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

På valg: Christin Nielsen, villig til genvalg 
 

Bestyrelsen foreslår ligeledes valg af: 
xxxxxxxx 

 
9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 
 
10. Valg af ekstern og intern revisor samt suppleant for intern revisor 

Som ekstern revisor foreslår bestyrelsen: BDO, Herning 
Som intern revisor foreslår bestyrelsen: Rasmus Ørskov, villig til genvalg  

http://www.herningsvæveflyveklub.dk/
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Som intern revisor suppleant foreslår bestyrelsen: Finn Mielec, villig til genvalg 
 
11. Eventuelt 
 
 

Bemærk at beretning, revideret regnskab, indkommet forslag kan findes på Herning Svæveflyveklubs 
hjemmeside til download senest 8 dage før klubbens generalforsamling. Såfremt man ønsker tilsendt en 
kopi af regnskab og beretning, kontakt da formanden. 

 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen, Herning Svæveflyveklub.       

http://www.herningsvæveflyveklub.dk/

