
Aalborg	  1.	  Marts	  2012	  
 

         Aviator's	  modelflyvere	  
 
 
 
 
 

Kære	  medlem,	  du	  indkaldes	  hermed	  til:	  
  

Ordinær	  Generalforsamling	  
 
Du	  indkaldes	  hermed	  til	  ordinær	  generalforsamling	  og	  byggekonkurrence.	  
Du	  opfordres	  kraftigt	  til	  at	  møde	  op,	  da	  det	  er	  DIN	  chance	  for	  at	  få	  indflydelse,	  du	  bliver	  ikke	  tvunget	  til	  at	  modtage	  
valg	  til	  noget.	  

Sted:	   Klubhuset,	  Hesteskoen	  –	  Rørdalsvej	  149,	  9220	  Aalborg	  Øst	  
Tid:	   Lørdag	  24.marts	  kl.	  13.00	  	  

Forslag	  til	  generalforsamlingen	  skal	  være	  formanden	  i	  hænde,	  senest	  16.marts.	  
	  

Dagsorden:	  
1. Valg	  af	  dirigent	  
2. Formandens	  beretning	   	  
3. Kasserens	  beretning	  
4. Indkomne	  forslag:	  

• Kommunikation	  mellem	  klub	  og	  medlemmer:	  	  
Bestyrelsens	  foreslår	  at	  alle	  invitationer	  samt	  alm.	  info	  bliver	  fremover	  kun	  sendes	  elektronisk	  (e-‐
mail).	  
Medmindre	  man	  som	  medlem	  aktivt	  tilkendegiver	  at	  man	  ikke	  kan/vil	  modtage	  disse	  elektronisk.	  
Dette	  tilføjes	  klubbens	  vedtægter	  under	  §7	  som	  tillæg	  
	  

5. Valg	  til	  bestyrelsen,	  på	  valg	  er	  følgende:	  
• Kasserer,	  for	  2	  år,	  Leif	  Mortensen:	  	   Genopstiller	  
• Best.	  medlem,	  for	  2	  år,	  Jesper	  Christensen:	  	  Genopstiller	  
• Best.	  Medlem,	  for	  2	  år,	  Kim	  Mouridstsen:	   Genopstiller	  
• Best.	  Medlem,	  for	  2	  år,	  Peter	  Bundgaard:	   Genopstiller	  

	  
	   	  	  

6. Valg	  af	  revisor.	  På	  valg	  er:	  For	  2	  år,	  Hans	  Jørgen	  Bruun	  
7. Valg	  af	  sikkerhedsrepræsentant(er).	  På	  valg	  er	  Jesper	  C	  og	  Peter	  Bundgaard:	  Begge	  genopstiller	  
8. DMSU	  information.	  
9. Valg	  dommere	  til	  byggekonkurrencen.	  
10. Eventuelt	  

• Dato	  på	  arbejdsdag	  
	  

	  
	  
Efter	  generalforsamlingen	  er	  klubben	  vært	  ved	  en	  kop	  kaffe	  og	  en	  håndmad.	  
	  
Krav	  til	  modeller	  i	  byggekonkurrencen	  er:	  Den	  må	  ikke	  have	  været	  opstillet	  før.	  	  
Du	  skal	  selv	  have	  bygget	  den,	  det	  er	  ikke	  nok,	  at	  du	  selv	  har	  skruet	  vingen	  fast	  på	  kroppen	  	  .	  	  
Modellen	  må	  gerne	  have	  fløjet,	  dog	  trækker	  det	  voldsomt	  ned,	  hvis	  dommerne	  får	  oliesnask	  på	  fingrene.	  	  
Modellerne	  vurderes	  på	  tværs	  af	  type	  og	  størrelse,	  med	  hovedvægten	  på	  "godt	  håndværk".	  
	  

Vel	  mødt:	  Lørdag	  den	  24.marts	  2012	  kl.	  13.00	  	  
	  

På	  bestyrelsens	  vegne	  
	  

Peter	  Skotte	  


