
UDSÆTTELSE af Repræsentantskabsmødet i Sek. 52 til 13. marts  
 
Med henvisning til "NØDRET" i forbindelse med afviklingen af  
Repræsentantskabsmødet i Sek. 52, har Sektionsbestyrelsen besluttet følgende: 
 
I erkendelse af, at Covid 19 situationen stadig er truende, samt at Sektionsbestyrelsen har erfaret, 
at nogle foreninger ikke formår at finde medlemmer, der "tør" deltage med henvisning til 
smittefaren og at adskillige medlemmer er i gruppen ”udsatte”, hvis de smittes, vil første punkt 
”00” på dagsordenen til Sektionens repræsentantskabsmøde være følgende, der skal ses som et 
nødretsforslag, så Repræsentantskabsmødet overhovedet giver demokratisk mening. 
 
Repræsentantskabsmøde i Sek. 52 afholdes  
på Hotel Pejsegården Søndergade 112, Brædstrup Søndag kl. 10.00 den 13. marts 2022 
 
00 Vedtægternes § 7. linje 4 sidste sætning, citat: "der kan ikke stemmes ved fuldmagt" 

suspenderes til dette repræsentantskabsmøde. 
Medlemsforeningerne kan repræsenteres af en enkelt repræsentant. Kan denne 
fremvise en fuldmagt underskrevet af mindst 2 medlemmer af foreningens 
bestyrelse, kan denne afgive stemme med foreningens samlede antal stemmer. 
Det er et krav, at minimum én fra foreningen møder med denne fuldmagt. 
Der kan IKKE overgives fuldmagt til andre foreningers repræsentanter.  
Medlemmer af Sektionsbestyrelsen anses ikke at være foreningsrepræsentant og kan 
derfor IKKE overdrages omtalte fuldmagt. 

01 Valg af dirigent 
02 Mødets lovlige indvarsling 
03 Konstatering af stemmeberettigede 
04 Formandens beretning 
05 Protokollen 
06 Regnskab 2020/2021 
07 Transport: Geraldy løsning 
08 Indkomne forslag (ingen) 
09 Flyveplan 2022 
10 Fastsættelse af kontingent og flyvegebyr 
11 Valg af formand : På valg, Peter Jacobsen for 1 år 
12 Valg af Kasserer : Bjarne Straszek, ikke genvalg 
13  Valg af medl. til best. : John E. Sørensen 0142 for 1 år : Tom Meldgård 0193 for 2 år           
                                                                                                                           Henrik Winther 031 for 2 år 
14 Valg af suppleant til bestyrelsen 
15 Valg af løslader 
16 Valg af Revisor: På valg Christian Andersen 0113 for 1 år 

                             På valg Niels-Bech-Nygaard 0113 for 2 år 
17 Valg af Revisorsuppleant 
18 Næste års mødested 
19 Evt. 
     /  Peter Jacobsen, fm 


