
Generalforsamling Dansk Ballonunion 
Lørdag den 31. marts 2019, kl 14:00 i Nyborghallerne, Halvej 1, Nyborg 

 

Dagsorden 
1) Valg af dirigent og referent 

2) Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4) Indkomne forslag 

5) Valg af formand for bestyrelsen i ulige år. 

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

7) Valg af suppleanter til bestyrelsen.  

8) Valg af revisor og revisorsuppleant. 

9) Valg af CIA-repræsentant og suppleant.  

10) Fastsættelse af kontingenter og gebyrer:  

a) Kontingent for A-medlemmer  

b) Kontingent for I-medlemmer  

c) Kontingent for K-medlemmer  

d) Gebyrer (CAMO, Elev og evt. øvrige)  

11) Eventuelt. (Beslutninger kan ikke tages herunder)  



Referat 
1. Valg af dirigent og referent 

a. Henning Sørensen blev valg som dirigent 

i. Henning konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt 

ii. Der er repræsenteret 32 medlemmer ved fremmøde eller fuldmagt. 

b. Knud Pinholt blev valgt som referent 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 

a. Der henvises til den skriftlige beretning udsendt med indkaldelsen 

b. I den mundtlig beretning fremhævede formanden: 

i. Vi har 52 A-medlemmer, 67 I-medlemmer og 6 K-medlemmer. Der 

er 30 balloner i unionens CAMO 

ii. Der er fløjet 563 timer med 519 landinger og 7656 kilometer i 

2018. Det er en nedgang i forhold til 2017 

iii. Tak til Lau Laursen (nyhedsbrev), Martin Mørup (teknik), Thomas 

Jøhnk (følsom og kort), Bjarne Jensen(flyvesikkerhedsorganisation) 

iv. Tak til Kim Larsen, Mikkel Elsborg, Tomas Munch (fratrædende 

sportsudvalg) 

v. Kirsten Thorbjørn, Rune Paamand, Janne Paamand, Claus 

Thomsen, Tomas Munch (Nyt sportsudvalg) 

vi. DM 2018 vundet af Palle Vinther Olsen, Rune Paamand nummer to 

og Christoffer Mundt nummer tre. 

vii. Vi har haft deltagere til VM og Junior VM 

viii. Der er ikke sat nye rekorder i 2018 

ix. KDA er ikke længere repræsenteret i FAI. Vi deltager stadig i CIA 

x. Administration af sportslicenser er uddelegeret til unionerne. Vores 

licenser administreres af kassereren 

c. Kommentarer til beretningen 

i. Ingen kommentarer 

d. Beretningen blev godkendt med akklamation 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

a. Der henvises til det udsendte regnskab 

b. Driftsresultat på 1.516 kr. 

c. Regnskabet blev godkendt med akklamation 

4. Indkomne forslag 

a. Bestyrelsen har fremsat 8 forslag til vedtægtsændringer 

i. Vedtægtsændring nr. 1 vedr. ballonklubber/teams – Vedtaget 

ii. Vedtægtsændring nr. 2 vedr. formål og ny medlemskategori – 

vedtaget 

1. O-medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen 

2. DBu varetager O-medlemmernes ikke-kommercielle 

interesser. 

iii. Vedtægtsændring nr. 3 – Forslaget bortfalder 

iv. Vedtægtsændring nr. 4 – Vedr. at kontingent opkræves kun årligt - 

vedtaget 

v. Vedtægtsændring nr. 5 – Vedr. udvidelse af bestyrelsen til 6 

medlemmer - Vedtaget 

vi. Vedtægtsændring nr. 6 – Medlemmers adgang til deltagelse i 

bestyrelsesmøder – Syv stemte for. Forslaget forkastet. 

1. Muligheden har ikke været anvendt i den tid Jan har siddet i 

bestyrelsen. 

2. David Florander og Lau Laursen ser det som en god ting at 

medlemmerne har adgang til at deltage. Der var tilslutning 

fra forsamlingen 

vii. Vedtægtsændring nr. 7 – vedr. direkte valg af CIA-repræsentant og 

suppleant - Vedtaget 

viii. Vedtægtsændring nr. 8 – Vedr. Sportsudvalgets opgaver - Vedtaget 

5. Valg af formand for bestyrelsen 

a. Jan Andersen genopstiller – genvalgt med akklamation 



6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

a. Knud Pinholt og Line Visby Hansen genopstiller – genvalgt 

b. Bestyrelsen foreslår Phillip Mundt til den ny plads – Valgt for en etårig 

periode 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

a. Palle Vinter Olsen genvalgt som 1.suppleant 

b. Thomas Sjøgren valgt som 2. suppleant 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

a. Tina Kronborg  genvalgt som revisor 

b. Sandra Heise genvalgt som suppleant.  

9. Valg af CIA-repræsentant og suppleant 

a. Punktet bortfalder som følge af vedtægtsændring nr. 7 

10. Fastsættelse af kontingenter og gebyrer 

a. Formanden gennemgik medlemskategoriernes rettigheder og 

forpligtigelser. 

b. Bestyrelsen foreslår kontingenter og gebyrer således 

i. Kontingent for A-medlemmer (uændret 450 kr.) 

ii. Kontingent for I-medlemmer (uændret 100 kr.) 

iii. Kontingent for K-medlemmer (uændret 300 kr.) 

iv. Gebyrer 

1. Uændret CAMO årligt 500 kr., tilmelding 500 kr. 

gentilmelding 600 kr. 

2. Nedsættelse af Elev-gebyr til 0 kr.  

c. Kontingent for O-medlemskab fastsættes ud fra ballonernes størrelse: 

i. Op til 100 tusinde kubikfod 400 kr. 

ii. 100 – 300 tusinde kubikfod. 800 kr. 

iii. Over 300 tusinde kubikfod 1.200 kr. 

d. Lau Laursen ønskede at A-medlemmer også har ret til at videresende 

nyhedsbrevet 

e. Bestyrelsens kontingentforslag blev godkendt. 

f. Lau foreslog at elevgebyret fastholdes på 600 kr. Ikke vedtaget 

g. Gebyrforslaget blev vedtaget med 17 stemmer inkl. 3 fuldmagter 

11. Eventuelt (Beslutninger kan ikke tages herunder) 

a. Formanden gennemgik budgettet. Det budgetteres med udgifter på 

108.500 kr. og indtægter på 56.100 kr. 

b. Kirsten Thorbjørn Hermansson redegjorde for planerne for DM2019 i 

Tvind. Ambitionen er at få flere til at deltage. Tilgangen er at lave et 

arrangement der tiltrækker flere konkurrencepiloter, men appellere til flest 

mulige. 

i. Observatører udgår 

ii. Konkurrencerne tilpasses så de mest avancerede og 

udstyrskrævende opgavetyper ikke anvendes. 

iii. Der fokuseres på at holde deltageromkostningerne nede. 

Deltagergebyr holdes på 1.500 kr. tilmelding senest 15. juni. 

c. Philip Mundt slog et slag for alpeflyvning. Der er efterhånden mange 

danske deltagere. Hvis nogen har lyst til af forsøge sig, er der gode 

muligheder for at trække på erfaringerne og evt. deltage med eller uden 

ballon. 

d. Line Visby Hansen viste den nye hjemmeside der er under udvikling. Siden 

går live i løbet af den kommende uge. 

12. Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 16:05 

 

 

 

 

Dirigent Henning Sørensen  Referent Knud Pinholt  



 


