Repræsentantskabsmøde nr. 9, den 26. maj 2013.
Afholdt på Garnisonsmuseet i Ålborg.
Tilstede:
Erik Gjørup Kristensen/GØP, KZ & Veteranfly klubben
Knud Rasmussen, Københavns Flyvehistoriske Selskab
Orla Carl Kops, Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum
Mikkel Hald, Zeppelin- og Garnisonsmuseet, Tønder
Ib Lødsen, WWII – Fly-Arkæologisk Samling
Willy Jørgensen
Mogens Jensen, Dansk Ballonunion
Peter Beck, Dansk Flyvehistorisk Selskab.
GØP bød deltagerne velkommen og bad om 1 minuts stilhed for vores afdøde formand Karsten Thorsmark.
1. GØP foreslog derefter Mikkel Hald til dirigent. Godkendt, og MH konstaterede at mødet var lovligt
indkaldt.
2. GØP aflagde beretning, som blev udleveret til deltagerne. Beretning godkendt.
3. Regnskab. OCK bekræftede at regnskabet var retvisende. Godkendt.
4. Budget for 2013. Intet budget udarbejdet. Egenkapital pr.31. Dec. 2012, kr. 11.712,91. Uændret
kontingent for 2013.
5. Gennemgang af repræsentantskabsgrupper. Medlemsliste OK, og den findes på vores hjemmeside.
Bo Bang og Erik Gjørup Kristensen ønsker at være personlige medlemmer. Godkendt.
6. Personligt medlemskab medfører ikke stemmeret.
7. Indkomne forslag. Ingen forslag.
8. Ingen kandidat til formandsposten. GØP fortsætter som fungerende formand, men er ej valgt. Er
valgt som næstformand, og indtræder derfor som fungerende formand.
9. Som følge af pkt. 8 har vi en vakant plads i bestyrelsen. MH påtager sig den vakante plads. Derefter
stiller GØP op som formand.
Lars Finken: genvalgt.
Peter Beck: genvalgt.
Mikkel Hald: indvalgt for 1 år.
10. Revisor. OCK og Kim Røssel genvalgt.
11. DaFU konferencen. Mogens Jensen havde udarbejdet et første udkast til den kommende
konference, til afholdelse lørdag den 26. oktober 2013 på Syddansk Universitet i Odense.
Sidste konference havde ca. 50 deltagere og balancerede næsten, med et underskud på små 500 kr.
Vi mener et bidrag/deltagerafgift på kr. 250,- er acceptabelt.
Vi mener, af konferencen er et godt sted at introducere nye bøger, i DaFU regi.
12. Extra pkt. Mogens ville gerne benytte lejligheden til at fortælle lidt om Karsten, som kan summeres
op, bl.a. med ordene: passioneret svæveflyver, arvet efter faderen, diplomat, flittig, initiativrig, en
ildsjæl, som tillige i hans unge år havde været sanger i Tivoli, hvor han også flyttede til Paris og
boede der i flere år.
GØP afsluttede, og takkede dirigenten og forsamlingen. Referat noteret of refereret af Peter Beck 08.06.13
Repræsentantskabsmødereferat nr. 9 er ved underskrift godkendt af:

Erik Gjørup Kristensen, Formand

Mikkel Hald, dirigent

