General forsaming 2018 - Referat
Tilstedeværende:
Morten Rom, Nicolaj Grøn Sørensen (NGS), Hans Hessellund, Christian Møller, LARS c, dennis, kasper brun,
christian stephansen, ronni the skydiving legend, kim buch, morten hansen, peter holst, susan hatting

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af ordstyrer
Valg af referent
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab
Valg af bestyrelse
Valg af kasserer
Valg af revisor
Evt.

Nicolaj g sørensen ,Ordstyrer christian stephansen.
Formandens beretning..
For mange år siden var der Q og q center som blev startet af 2 jæger soldater i 87. opstart i sindal og senere
flyttede til aalborg hvor de byggede en hangar i 98. der var dage hvor der var +300 mennesker på spring
pladsen. 1000+ solo elever per år samt 1000 tandems. Købte limosine. Q sprang i luften og bestyrelsen
lukkede klubben. Brugte de resterende penge på tunnel tid. Men nogle ville klubben skulle genopstå og
blev til fknf.
Kørte i en periode fra 2014-2016 med lejet flyver. Gert + hansi købte en flyver til klubben og der kunne nu
tjenes lidt penge til klubben på aktiviteten. Dennes skærer et fantatisks trin til flyveren. Og 2017 bliver en
fantastisk sæson. Med nye skærme og en sponsoreret rig.
Der blev 5 første gangs springere i 2016 og i 2017 var der 30 første gangs springere.
19 stævnedage i 2016 imod 43 stævnedage i 2017
Vi er inviteret til blokhus vind festival igen i år og vi skal afsted.
Den kræftramte dreng frederik er stadig i live
Overordnet set er formanden tilfreds med sæson
Mr overtog formands posten fra skipper. Og der var flere medlemmer tilstede end bestyrelses medlemmer.

Formandens beretning er godkendt.
Gennemgang af regnskab for 2017

Regnskab godkendt.

Sæson 2018
Ny invitation til blokhus vindfestival
Nye c springere i folden. Egen uddannede.
Flere hænder til at hjælpe i klubben
Lars c og eller morten rom skal forsøge tandem alt efter status på rig.
Vi kører klubben i et ”et trin af gangen” tempo. Det er rart at være her. Og det skal det være
Susan og hansjørgen overvejer at skifte klub til fknf.
Vi skal kigge på nyt grej til start sæson 2019 da noget grej udløber.

Regnskabs noter
Ubrugte gavekort på særskilt konto
Bank bog pt på 26500kr
46k nu her inden tandemkøb evt efter kontigent indbetalinger.
Pænt resultat
Flyver er i år afdraget med 25000. hvor 5000 er til gert

Gennemsnitlig medlems tal i sæson 2017 22,2 medlemmer
Antal lift 153 og 413 spring i sæson 2017

Bestyrelses valg – poster er ikke fordelt pt
Morten Rom, Ronni, Christian step. , Nicolaj(dog med reduceret kraft)., klavs skipper, Hans hessellund
Revisor er britt.

Fknf´s første julefrokost.

Evt.!!
Ønske om en læsø tur med overnatning.

Tilstedeværende deltager lovet et spring i 8000fod gratis.

Skål og tak for god ro og orden.

