
 1 

 Referat nr. 14 - 2021 

 

 

 

Generalforsamling Strut Nordjylland afholdt tirsdag den 20. juli 2021 i Knud 

Johanssons hangar på Aalborg Lufthavn.  

 

Deltagere: 

Keld J. Mouritsen, Torben N. Matzen, Kai Thomsen, Steen Lee Christensen, Bent Lund, 

Jørgen Lund Mogensen, Michael L. Olesen, Erik Mølgaard, Thomas Vestergaard, Knud 

Johansson, Villy Jørgensen, Erik Frikke, Poul Erik Laursen, Ole Sanggaard, Lars Søe-

Jensen, Jørgen Jensen, Jørgen Winther, Niels Kristian Petersen og Jesper D. Thomsen. 

 

 

Dagsordenen er som følger: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Formandens beretning. 

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 

4. Budget og fastlæggelse af brugerbetaling for fly. 

5. Indkomne forslag:  

a. Valg af æresmedlem 

b. Køb af Chipmunk /Salg af anparter m.m. 

c. Flytning af Chipmunk 

d. Forslag indkommet efter indkaldelse.  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (På valg er Steen, Kræn, Kai og Torben) 

7. Valg af 2 revisorer  

8. Eventuelt. 
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Velkommen  

 

Steen bød i sin egenskab af formand velkommen til dette års generalforsamling.  

Ad. Pkt. 1 

Bent Lund blev foreslået som dirigent og blev derefter valgt af generalforsamlingen. 

Dirigenten konstaterede at der ikke var indkaldt til ordinær generalforsamling rettidigt 

og at den derfor ikke var lovligt indvarslet. Der blev afholdt afstemning om 

gennemførslen af generalforsamlingen. Afstemningsresultatet tillod at gennemføre 

generalforsamlingen. 

Jesper blev valgt til referent. 

Bent gav derefter ordet videre til formanden.  

Ad. Pkt. 2 

Formandens beretning: 

Corona restriktionerne har påvirket klubbens aktiviteter. Den har deltaget i færre 

arrangementer og der har været mindre aktivitet i hangaren.  

Forsamlingsforbuddet er grunden til at generalforsamlingen er blevet udskudt godt et 

halvt år. Fra februar til juli. 

Aktiviteter 2020: 

Hangararbejde på alle fly KZ II, KZ III, KZ VII og Chipmunk. 

Klubben deltog med fly i følgende: 

Fly Inn  på Gesten – juli  

Blokhus Fly-By - august 

Landingskonkurrence Sindal -  september 
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KZ II: 

Montering af haleplan og vinger, arbejde med krængeror, arbejde med bremsekabler, 

propel afbalanceret, tændrør renset. Forsøgt startet. 

KZ III: 

Fremstilling af ny glareshield, linolie fyldt i stræber, sikkerhedsseler strækprøvet, 

reparation af ekstra sæt vinger, tændrør efterset i venstre side, ny propel monteret og 

prøvekørt (propel sponseret af Bent Lund), vibrationsdæmpere udskiftet og kompas 

devieret.  

KZ VII: 

Årligt eftersyn foretaget, nye bremsewirer monteret, nye bremsebakker monteret i 

venstre side, krængeror malet og monteret, olien skiftet og transponderfejl udbedret. 

Chipmunk: 

Fuelrør og -hane var utætte og er nu repareret, årligt eftersyn foretaget, 

ventilspillerum checket, kompressionstestet, propel afbalanceret, prøvekørt (dårlig 

tænding og skruer tabt fra spinner). 

Punkteret på baghjul, dryp fra benzinsystem, træpropel monteret og prøvefløjet, 

encoder til transponder viser fejl, propel slebet og halehjul justeret pga. rystelser. 

Piper Cub: 

Krop og vinger flyttet over i Jans hangar. Afventer restaurering. 

 

Orientering 2021: 

Første flyvning med KZ III efter lang tids venten på papirarbejdet.  

Prøveflyvningsprogram 10 timer – godt halvvejs. 

Arbejder på Lars Søes Sokol – lærred og maling. 

KZ II får også en kærlig hånd. 

 

Pilotsituation/Klubøkonomi 

Rådighedsbeløb <30.000 kr.! 

Forsikringer steget ca. 40%  

Mange fly, få piloter  
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Udgifter til Radio igen, igen og igen. 

Besøg Viborg – fremvisning af Chipmunk 

 

Køb af Chipmunk - Anparter: 

Købspris 200.000 kr. + 50.000 kr. som buffer 

80.000 kr. (solgt 16 af 40/50) 

Aktiviteter 2021: 

Deltagelse i grillaften på Pøl. 

Flyvning med gæster. 

Søndag 22. august: Blokhus Fly-in. Fly og hvem deltager som piloter?  

Mandag 23. august: Besøg af Nordjysk Vintage Motor Klub (Aalborg) mandag 18.30? 

Hvem kan stille op? 

Lørdag 4. september: Fly-in Sindal – Navigationstur og landingskonkurrence 

300kr/200 kr pax. Hvem deltager? 

Torsdag 30. september: Årsmøde i FLYHIS Karup (Knud og Steen flyver derned hvis 

vejret tillader) 

 

Diverse: 

Husk at indbetale skyldige beløb på de rigtige konti. 

- Årskontingent - på Klubkonto 

- Benzin og olie - på benzinkonto 

- Flyvning - på relevant konto  

AAL Baggrundskontrol – Udfyld udleveret skema 

 

Ingen spørgsmål til formandens beretning som derefter blev godkendt. 
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Ad. Pkt. 3 

Kai fremlagde og gennemgik regnskab for alle fly i hans egenskab af kasserer.  

Fra generalforsamlingen blev der gjort opmærksom på at et årstal skulle være 2020 

og ikke som skrevet 2019. 

Regnskabet er godkendt af klubbens 2 revisorer og derefter af generalforsamlingen. 

 

Ad. Pkt. 4 

Formanden orienterede om kommende budget og om de udgifter der foreløbig er 

kendte. 

Forslag: Almindeligt årskontingent for 2022 fastholdes til kr.500. 

Chipmunk skal årligt koste kr. 3.500 i grundgebyr at flyve pr. pilot + kr. 400 pr. 

flyvetime ekskl. Brændstof (AVGAS). 

KZ VII skal årligt koste kr. 2.500 i grundgebyr at flyve pr. pilot + kr.300 pr. flyvetime 

ekskl. brændstof (auto). 

KZ III skal årligt koste kr. 2.500 i grundgebyr at flyve pr. pilot + kr.300 pr. flyvetime 

ekskl. brændstof (auto). 

Der kan opnås rabat på 500 kr. i grundgebyr på fly nr. to, hvis en pilot tegner sig for 

flyvning på to fly. Der kan opnås rabat på 1.000 kr. i grundgebyr på fly nr. tre, hvis 

en pilot tegner sig for flyvning på tre fly. 

 

Ovenstående kontingent 2022 og betaling for fly blev vedtaget af 

generalforsamlingen. 

 

Ad. Pkt. 5 

Indkomne forslag:  

a. Valg af æresmedlem 

b. Køb af Chipmunk /Salg af anparter m.m. 

c. Flytning af Chipmunk 

d. Forslag indkommet efter indkaldelse.  

 

Ad. pkt. a Valg af æresmedlem 
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Knud Johansson er indstillet til at blive æresmedlem af Strut Nordjylland. Det er han 

blandt andet blevet på grund af sit utrættelige engagement i klubbens arbejde på  

 

flyene. Om det er praktisk arbejde eller administrativt arbejde gør ingen forskel. Altid 

bliver arbejdet udført i samme høje kvalitet. Knuds udnævnelse blev lykønsket med 

klapsalver fra forsamlingen. 

Ad. pkt. b Køb af Chipmunk/Salg af anparter m.m. 

Der skal snarest udarbejdes et fælles grundlag/dokument for andelshavernes indskud 

i flyet.  

(Udlånsaftalen med museet udløber til maj 2023.) 

Ad. pkt. c Flytning af Chipmunk 

Den primære årsag til en flytning er af pladsmæssige hensyn. Sekundært er grunden 

at flytte flyet til en location hvor der kunne være muligheder for en større antal 

tilknyttede piloter. Det er endnu ikke besluttet hvor flyet skal placeres i fremtiden. 

Ad. pkt. d Forslag indkommet efter indkaldelsen 

Forslagsstiller Torben Matzen. Som et alternativ til anpartsmodellen blev 

garantmodellen foreslået. Torben fremlagde sine tanker om de muligheder denne 

kunne give klubben for at rejse kapital. Forslaget blev ledsaget af ændringer til 

klubbens vedtægter som umiddelbart ville være nødvendige for at benytte 

garantmodellen. Forslaget samt dets mulige konsekvenser blev for omfattende at tage 

stilling til – og at stemme om på generalforsamlingen.  

Torben trak forslaget tilbage af samme årssager. Det blev besluttet at bestyrelsen 

snarest skal viderebehandle forslaget. 

  

Ad. Pkt. 6 

Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er: Torben, Kai, Kræn og Steen. 

Torben stiller ikke op. (Indtræder i bestyrelsen for KZ&V)  

Formanden takkede Torben for det store arbejde han havde udført i bestyrelsen. 

Jan Johansson blev valgt som nyt medlem i bestyrelsen. Velkommen til Jan. 

Kai, Jan, Kræn og Steen blev alle valgt med klapsalver.   
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Ad. Pkt. 7 

Valg af revisorer.  

Keld Mouritsen og Erik Mølgaard blev begge genvalgt med klapsalver.  

 

Ad. Pkt. 8 

Eventuelt: 

Det blev foreslået at nedlægge klubbens gavekasse da vi over en periode har mistet 

overblikket på medlemmernes mærkedage. Forslaget blev noteret som en 

bestyrelsesbeslutning. 

Danske Flyvere holder et arrangement på Samsø den 20. august 2021. Det sker i 

samarbejde med FLYV. 

KZ & V afholder arrangement den 28. august 2021. 

 

 

 

Formanden fik ordet og orienterede om at Lars Søe efter generalforsamlingen ville 

være vært for et grilltraktement i hangaren - til hele forsamlingen. Dette skyldes 

klubbens arbejde på Lars’ SOKOL. Derefter lukkedes generalforsamlingen. 

 

Dirigenten takkede til slut for god ro og orden.    
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Ref. Jesper D. Thomsen, juli 2021   


