
Referat fra PG Klubben’s Generalforsamling  
Sted: Cafe ind over, Ugandavej 105, 2770 Kastrup 

Dato: 2018-02-02 

Klokkeslæt: 18:00 

Deltagere: Johnny Lynge-Hansen, Nicolai Jakobsen, Jean Marc Fraisse, Nicolas Egedorf, Lars 
Mårtensson, Peter Starup, Nihad Alwan, Jonas Kite-Nielsen, Kamran Taheryan, Steen 
B Poulsen, Ole Herrold Garp, Claus Strikert, Rene Bay Pedersen.  

Punkter på dagsorden 
1) Konstatering af rettidig indkaldelse til Generalforsamlingen. 

PG Klubbens formand informerede om at indkaldelsen var iht. Vedtægterne udsendt pr. 
email til medlemmerne d. 4-2-2018 (Deadline 5-2-2018) og dermed var Generalforsamlingen 
varslet mere end 4 uger før og således beslutningsdygtig.  
Registrering af fremmødte. Se Deltagere listet over. 
Alle fremmødte stemmeberettigede medlemmer havde betalt kontingent og havde derfor 
mulighed for at stemme. 
 

2) Valg af dirigent og referent. 
Dirigent: Peter Starup 
Referent: Nicolas Egedorf 
 

3) Bestyrelses beretning for det forløbne år. (Se også Prezi presentation på facebook) 
PG Klubbens første år har været intet mindre end fantastisk. Vi startede på den stiftende 
generalforsamling med 11 medlemmer — i løbet af et år er klubbens medlemstal steget til 38. 
Det er en medlemsmæssig progression, som er hidtil uset i DHPU regi. En progression, som 
skyldes passion hos de aktive medlemmer og at de nytilkomne medlemmer hurtigt er blevet 
afhængige. 
 
Herefter gennemgik Steen statistik om medlemmer og ratings. Disse tal ses i Prezi-
præsentationen. 
 
Vi har været meget aktive med hensyn til at komme på tur — både indenlands og udenlands. 
Udlandsturene gik til Wasserkuppe og ikke mindst Lüsen, hvor mange fik deres første smag 
på termik — en moderat termik, der passede godt til deltagernes niveau. Udover flyvning var 
det sociale i top på Lüsen turen, hvor der også forekom interaktion med den lokale 
befolkning i forhold til udveksling af drikkelege. Turen blev arrangeret i samarbejde med 
tyske Papillon og med god indlogering og mad blev det omkostningsmæssigt lidt billigere 
end en tilsvarende uge på camping i Annecy. 
Utallige danske kysthang blev besøgt af PG Klubben i 2017. Mest besøgt var naturligvis vor 



2 

sjællandske hjemmebane på Strandbjerggård, men også det jyske blev besøgt. Ikke mindst på 
årets Venø-lejr, som godt nok bød på forholdsvis kraftig vind og dårligt vejr, men også på 
kraftig hygge. 
Større og mindre udflugter bliver også en bestanddel i PG Klubben i 2018 — pt. er en tur til 
Puy de Dome i Frankrig i støbeskeen. 
 
I 2018 anskaffede PG Klubben sit første udstyr. Det blev til en tandemskærm — efter 
grundig research faldt valget på en Advance BiBeta 38. Finansieringen kom i stand med 
hjælp fra Køge Kommune, for hvem PG Klubben afholdt arrangementet "Bliv høj - prøv en 
paraglider" for unge fra Køge Kommune. Arrangementet foregik dels i sportshal i Køge og 
på Nordkysten, hvor syv unge fik en tandemtur. 
PG Klubben var også aktiv på Havnens Dag i Køge, hvor flere frivillige fra klubben fortalte 
om vores sport. En tandemtur blev udloddet som præmie og den heldige vinder blev en pige 
ved navn Nanna. 
 
Ved udgangen af 2017 var to medlemmer i gang som PP1'ere, tre medlemmer var blevet 
PP2'ere og otte medlemmer var blevet selvstændigt flyvende PP3'ere. 
 
Klubbens nye chefinstruktør er Rufus Tollesen. Klubben planlægger at sende to instruktører 
afsted på Instruktør 1 kursus i efteråret 2018. Til foråret 2019 vil klubben gerne sende 
interesserede medlemmer til Instruktør 2 kursus hos DHPU. Det er de, som har været 
hjælpeinstruktør i løbet af 2018. 
 
På sin ønskeliste for fremtiden har PG Klubben otte komplette elev-sæt (skærm, seletøj, osv.) 
Finansieringen hertil kan eksempelvis findes gennem sponsorater og reklamer på vingerne. 
 
Bestyrelsen afrundede sin beretning med at understrege ambitionen om flere ture både i 
indland og udland. 
 
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget. 
 

4) Årsregnskab for 2017. 
PG Klubbens årsregnskab for 2017.  Se også facebook siden. En afvigelse fra det 
budgetterede var posten "Kontingent fra medlemmer" — grundet den store tilgang af nye 
medlemmer har vi her fået mere ind end budgetteret. Samt ikke mindst et tilskud fra Køge 
Kommune til udstyr m.v. til afvikling af tandem arrangementer. 
 
Årsregnskabet blev enstemmigt vedtaget 
 

5) Budget for 2018 
PG Klubbens budget for 2018 .Budgettet er lagt konservativt og regner med det samme 
medlemsantal og samme kontingent på 150 kroner. Se også facebook siden 
 
Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 
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6) Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen havde stillet forslag om at PG Klubbens kontingent foreslås forhøjet til 200 
kroner for aktive piloter og 150 kroner for passive medlemmer. 
 
Dette blev enstemmigt vedtaget. 
 

7) Indkomne forslag fra bestyrelsen 
Blev behandlet under punkterne 6, 9, 10, 13 
 

8) Indkomne forslag 
Indkommet forslag fra Lars M. handlede om efterårsture (ingen afstemning). Blev taget 
under eventuelt. 
 

9) Valg ifølge vedtægterne til klubben. 
a. Formand til 31-12-2020. Steen B Poulsen genopstillede og genvalgtes. 

 
10) Valg af kasserer 

Jean Marc valgtes som ny kasserer til 31-12-2019. 
 

11) Sekretær ikke på valg i år. 
Johnny Lynge-Hanen er sekretær til 31-12-2019. 

 
12) Bestyrelses suppleant ikke på valg i år. 

Kamran Taheryan er bestyrelses suppleant til 31-12-2018 
 

13) Valg af Revisor 
Peter Starup valgtes som ny revisor. Der valgtes ingen revisor suppleant. 
 

14) Eventuelt. 
Vor aktive medlem, Johnny Lynge-Hansen, havde taget initiativ til at belønne 
klubmedlemmer, som har været særligt aktive inden for visse kategorier, med et flot Diplom: 
 
Årets Rookie : Kamran Taheryan, for særligt udvist fightervilje og talent 
 
Årets Talent : Jamie Neubert Pedersen 
 
Årets Explorer : Jean Marc Fraisse, som i løbet af 2018 var særdeles rejsende både 
indenlands og udenlands 
 
Årets Paraglider-profil : Rufus Tollesen, for altid at stille op og blandt andet have tandem-
uddannet Steen. 
 
Johnny havde også været den glade sponsor af USB powerbanks og vandtætte mobilposer 
med PG Klubben påtryk til alle klubmedlemmer. STORT TAK til Johnny for de fine gaver 
J 
 
Afslutningsvis lød der fra hele klubben en KÆMPE TAK til Allan Grynnerup for at have 
taget tørnen som klubbens chefinstruktør det første år. Rufus Tollesen overtager post som 
chefinstruktør i klubben pr. 6-3-2018. 
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Steen havde taget Mascot Thermo jakke med som kunne prøves og bestilles. Instruktører 
ville få en udleveret til ejendom med navn. Hjælpe instruktører ville ligeledes få en udleveret, 
men først til ejendom med på broderet navn, når instruktørkursus var bestået.  
 
Debat om efterårtur(e) samt andre ture blev flyttet til at foregå sammen med aftenens 
spisning, hvor bl.a. SIV & PG tur i Dachstein området, Østrig (Forår + Efterår) samt 
Sommertur til Puy de Dome området i Frankrig blev diskuteret. 

 

15) Dirigenten takkede for god orden og afsluttede generalforsamlingen. 


