
Linestyrings gruppen i Modelflyvning Danmark. 

Referat fra ordinær generalforsamling i Herning, 10. september 2017 

Dagsorden i henhold til vedtægten. 

1. Valg af mødeleder 

2. Fremlæggelse af fuldmagter 

3. Beretninger 

4. Forelæggelse af regnskab 

5. Budget og regnskab for det kommende år 

6. Forslag som er formanden i hænde senest 10 klaenderdage inden generalforsamlingen 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, en formand, n kasser og en sekretær. Bestyrelsesmedlemmer 

vælges for 1 år ad gangen. 

8. Valg af repræsentant til Modelflyvnings Danmarks udvalg. 

9. Valg af regeludvalg. 

10. Valg af webmaster 

11. Retningslinjer for udtagelse af landshold til det kommende år. 

12. Eventuelt. 

 

Ad 1. Steen Lysgaard valgt til mødeleder 

Ad. 2  Ingen fuldmagter 

Ad 3 Ole Bjerager orienterede om arbejdet som formand. 2-3 årlige møder ved Fjeldskov Skovkro. 

Der er et godt samarbejde med Eliteudvalget med formand Erik Dahl Christensen og best 

rep. Allan Feld. Lidt koordinering med sekretariat. 

 Jesper Buth orienterede om regel udvikling og opdateringer. For FAI- klasserne henvises 

direkte til FAI´s hjemmeside. For de nationale klasser er der senest opdatering i GY reglerne. 

Der har været fløjet 2 konkurrencer efter reglerne så det er lidt tidligt at evaluerer om der 

skal justeres.  Luis Petersen har sammen med Ingemar Larsson udviklet Wethermann 

klassen. Der er mange som deltager. 

 Det kom ikke frem ved mødet, men bør formidles, at Steen Lysgaard hvert år samler op på 

vor deltagelse i Worldcup konkurrencer og deltagerne har indtil i dag fået refunderet 

deltagergebyrer. 

Ad 4 Der er ikke været særligt kontingent for deltagelse i Linestyringsgruppen eller budget for 

Linestyringsgruppen. 

 De midler Linestyringsgruppen har kunnet anvende sker i Modelflyvning Danmarks regnskab. 

Ad 5 Ingen særligt budget for det kommende år. 

Ad 6 Ingen særlige forslag til afstemning. Der var mange som resumeres under eventuelt. 



Ad 7 Formand : Niels Lyhne Hansen 

 Kasser: Steen Lysgaard 

 Sekretær: Ole Bjerager 

Ad 8 Repræsentant til MDK møder: Niels Lyhne Hansen 

Ad 9 Repræsentant til MDK´s udvalg: Niels Lyhne Hansen 

Ad 10 Regel udvalg; Jersper Buth. 

Ad 11 Webmaster: André Berthelsen 

Ad 12 Ingen ændringer til landsholds udtagelse 

Ad 13 André havde rundsendt et oplæg med ideer og initiativer.  Synlighed, hvordan viser vi os 

frem ? Modelflyvenyt, Elite opvisning, opvisning til andre stævner, videotræ på youtube. 

Teknologi deling, på tværs af CL FF RC ? MFDK forum, CAD 3D print, Andre hjælper gerne. 

Fremtiden for CL, udvikle eller uddø, samarbejde med andre klubber, håndtering af støj. 

WM 2018 Landres. Niels samler og koordinerer tilmelding.  Luis Petersen tilbød at være 

holdleder / Team Manager på stedet, med forbehold for godkendelse på hjemmefronten. 

 Benny Furbo Foreslog en bog, med kapitler for hver linestyringsgren, egnet til tryk i MFN, 

som opslagsværk på hjemmesiden, som guide for skoleforløb og lignende. 

Registrering med tilknytning til linestyringsgruppen i stedet for klub for direkte 

repræsentation ved MDK´s repræsentantskabsmøde. Der rundsendes besked om hvordan 

dette kan gøres. 

Herning modelflyveklub er ved at udvikle sig til et center for alle linestyringspiloter i 

Danmark. Er der mulighed for tilskud fra Modelflyvning Danmark? 

Combat landsholdet har brand-et sig som  Danish Vikings. Andre tilbød at lave mærker og 

lignende for de øvrige kategorier. 

Den Danske Worldcup markedsføres mest som F2A og F2D, fremadretter kunne der 

promoveres på alle 4 grene. Det forudsætter nok at Herning forsynes med en ekstra 

græsbane, dedikeret combat. Nyt navn: Valhalla Cup ?? 

Husk deltagelse ved Diesel DM Borup om 3 uger 

Bluetooth højtaler til race banen? 400 W ville nok kunne gøre det. 

Ruben orienterede om landsholdsbeklædning. Hvert hold får softcell jakker,- egnede til flere 

hold. Samt 2 specifikke t-shirts. Det forventes at der bliver generelle T-shirts til salg for 

supporteres og lignende. 



En ekstra cirkel for græs i Herning, supplerende hegn, afrettende asfalt, afretning af græs 

areal. 170 tusinde? Sponsorer? MDK? Herning Kommune? Andre klubber? Projekt leder? 

 

For referatet   Dirigent 

Ole Bjerager   Steen Lysgaard 

 

 

 


