
 

Referat af generalforsamling i POPS, 20. august 2017, på Hotel 
Kirstine, Næstved 

Formanden bød velkommen, hvor vi mindedes Jens Allerslev, Thorkild 
Vium og Jørgen Meyer. 
 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 
2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed 
3. Godkendelse af fuldmagter samt konstatering af stemmeberettigede  medlemmer 
4. Formandens beretning 
5. Kassererens beretning med præsentation af det reviderede og af bestyrelsen 

godkendte regnskab 
 
Der blev byttet om på pkt. 6 og pkt. 7 
7. Bestyrelsens plan for det kommende år 
6. Indkomne forslag til behandling 
8. Valg til bestyrelsen, formand og bestyrelsesmedlem i lige år, næstformand og kasserer 

i ulige år. 
9. Valg af en suppleant til bestyrelsen 
10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
11. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr, kontingent m.m. 
12. Eventuelt 
 

1. Valg af dirigent. 

Som dirigent blev Thorbjørn Sode valgt med akklamation.  
 

2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed 

Thorbjørn konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.  
Bent Bordin, Ole Kristensen og Karin Bordin gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen 
ikke var lovlig indvarslet, da der var ændret adresse fra Aversi faldskærmscenter til Hotel 
Kirstine kun 7 dage før afholdelse af generalforsamling. Det var ikke en protest, men der 
kunne være medlemmer, som ikke var klar over adresseændringen, hvilket vi skulle være 
opmærksom på. Det var en overset ting fra bestyrelsens side. 
 

3. Godkendelse af fuldmagter samt konstatering af stemmeberettigede 
medlemmer 

Thorbjørn konstaterede, at der var 26 stemmeberettigede tilstede samt 7 gyldige fuldmagter. 
Thorbjørn meddelte, at der var forslag til generalforsamlingen, som der skulle stemmes om. 
Bestyrelsen ville, at der skulle stemmes skriftligt. Derfor skulle der vælges 2 stemmetællere. 
Det blev Svend Brøsted og Michael Lilja. 
 

4. Formandens beretning 

 Tidligere i år mistede vi desværre 3 medlemmer, i det Jens Allerslev, samt vores 
mangeårige kasserer Thorkild Petersen, og vort ældste medlem, Jørgen Meyer gik bort efter 
sygdom. 
ÆRET VÆRE DERES MINDE. 
 
Det har været et mærkeligt år i POPS-DK 
Ligesom ”et året derpå” efter et rigtig godt stævne på Læsø sidste år. 
 
Vi har afholdt 2 bestyrelsesmøder, samt et telefonmøde. 
Og længe leve  Email’ en. 
 



 
Jo tættere vi kom på stævnet i år, jo mere stod det klart, at deltagelsen ville blive begrænset. 
 
Vi har udsendt et julebrev og et sommerbrev, og desværre har vi måttet tage tiltag til at 
foreslå nogle drastiske ændringer i måden, vi skal afvikle det årlige POPS mesterskab. 
 
I år har jeg været TOP-POP i 35 år, og jeg må sige, at det er en trist måde at fejre et sådant 
jubilæum, ved at aflyse mesterskabet på grund af for få deltagere. Men det vil vi drøfte lidt 
længere fremme i generalforsamlingen. 
 
Til næste år er der World POPS Meet i Nagambie i Australien. Aussierne siger selv, at POPS 
”kommer hjem igen” fra  19th - 28th April 2018. Det er fordi, det allerførste World Pops Meet 
blev holdt i Ettamogah i 1990, hvor jeg selv deltog. Australien er et fantastisk land, og jeg kan 
kun opfordre så mange danske POPSer som muligt til at deltage. Det bliver helt sikkert et 
fantastisk og meget morsomt stævne. 

 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Jørgen for at trække læsset ved at administrere 
vores hjemmeside. 
 
Jeg vil også gerne takke alle de folk som gør en indsats for at få POPS arrangementerne til 
at køre på skinner – når det kører! 

 
Dommerstaben har ikke haft så travlt i år, men uden dommere kan vi ikke gennemføre et 
mesterskab. Tusind tak til jer, og tusind tak til alle der agerer officials eller bare giver en 
hjælpende hånd.  
 
På trods af nedgangstider, har vi da fået et nyt medlem, så jeg vil gerne byde velkommen til 
Lars Nielsen, som desværre ikke er med i dag. 
 
Ellers er det sørgelige tal vi må lægge frem.  
 
Vores medlemstal er igen faldet, og er nu det laveste i mange år. 
I år er vi kun 60 medlemmer imod  79  sidste år. 
3 af de manglende har vi desværre måttet begrave. 
Der er 13 (19)    Medlemmer af DFU igennem POPS 
Og      30 (38)       er aktive medlemmer i andre klubber 
Og      17 (22)       er tilknyttede medlemmer  
 
Jeg mener det er vigtigt at huske på, at vi ikke stjæler medlemmer fra andre klubber. Et 
medlemskab af POPS-DK betyder ikke nødvendigvis at man skal melde sig ud af den klub, 
man har tilhørt gennem mange år. Det er vigtigt at pointere, når man taler om POPS-DK.  

 
Vi har fået mange tilkendegivelser om de nye tiltag, som vi skal drøfte senere, og nogle går 
på at ændre strukturen for at bevare klubben. 
 
Jeg mener at det er vigtigt at pleje det sociale aspekt, samtidig med at der springes 
faldskærm, og det har der jo heller ikke været noget til hinder for hidtil. Det skal være 
morsomt og hyggeligt at deltage i POPS 
 
Hit & Rock skal fortsat være den vigtigste disciplin i det danske POPS mesterskab, og det 
skal være Hit & Rock der giver den danske POPS mester.  
Men det kan da godt være at der skal nye boller på suppen. 
I så fald, er det jer, som medlemmer, der skal komme med forslagene. 
 
Det er dog mit håb, at der fortsat vil eksistere et POPS-DK i mange år endnu. 
 
Lad os råbe et hurra for et godt og hyggeligt POPS-DK 
 
John Holstein  
TOP-POP 

 



 

 
Beretningen blev taget til efterretning. 
 

5. Kassererens beretning med præsentation af det reviderede og af 
bestyrelsen godkendte regnskab 

Regnskabet blev uddelt, og der blev givet en 5 minutters tænkepause, hvorefter regnskabet 
blev godkendt med en enkelt kommentar, at man ikke kunne se hvad, der blev indbetalt i 
kontingent til DFU. Det er det samme beløb, som der bliver betalt til DFU. Der er ikke noget 
overskud til POPS i det.   
 

7. Indkomne forslag til behandling 

Der var udsendt et forslag fra bestyrelsen til behandling, som der skulle stemmes om. Da det 
influerede på dagsordenen, var det med udsendelsen af forslaget meddelt, at der til 
generalforsamlingen blev byttet om på paragraf 6 og 7. 
 
Forslaget, som skulle til afstemning var: 

# Forslag Konsekvens 

1 POPS-DK nedlægges Bestyrelsen iværksætter opløsning af POPS-DK i henhold til 
klubbens love: 
POPS-DK kan kun opløses på en ekstraordinær 
generalforsamling hvor mindst 2/3 af stemmerne er for 
opløsningen. 
Forinden skal forslag om opløsningen have været til 
afstemning på en ordinær generalforsamling, på hvilken der 
skal være 2/3 af stemmerne for forslaget. Er der ikke 2/3 
stemmer for opløsningen, er forslaget faldet, og eventuel 
behandling er henvist til næste ordinære generalforsamling. 
Der skal hengå mindst 3 uger imellem den ordinære og den 
ekstraordinære generalforsamling. 
Den afsluttende generalforsamling bestemmer hvad 
foreningens midler skal anvendes til. 

2 POPS-DK ændres til en 
”hyggeforening”, uden 
officiel kontakt til 
faldskærmssporten. 

POPS-DK overgår til at blive en social forening, der ikke 
arrangerer eller koordinerer springvirksomhed hverken i 
Danmark eller udlandet. 
Der koordineres ikke kontakt til udenlandske POPS klubber. 
POPS udmeldes af DFU. 
Der arrangeres en årlig sammenkomst indeholdende mindst 
middag og generalforsamling. 
Der foretages omfattende ændringer i klubbens vedtægter. 
Bestyrelsen udarbejder forslag og indkalder til ekstraordinær 
generalforsamling. 

3 POPS-DK fortsætter 
som faldskærmsklub, 
men der arrangeres 
ikke længere 
springvirksomhed. 

POPS-DK overgår til at blive en social forening, der ikke 
arrangerer eller koordinerer springvirksomhed hverken i 
Danmark eller udlandet. 
POPS-DK koordinerer dog fortsat kontakt til udenlandske 
POPS klubber og World POPS Meet. 
Man kan fortsat være medlem af DFU gennem POPS-DK. 
Der foretages en del ændringer i klubbens vedtægter. 
Bestyrelsen udarbejder forslag og indkalder til ekstraordinær 
generalforsamling. 

4 POPS-DK fortsætter 
men med 

POPS-DK mesterskab afholdes hvert år i august måned. 



 

minimumskrav til 
springerantal til det 
årlige POPS-
mesterskab. 

Mesterskabet arrangeres kun, hvis der inden 1. maj samme 
år er tilmeldt mindst 6 springere. Tilmeldingen som 
springere er pålagt et depositum, der tilbagebetales ved 
deltagelse i mesterskabet eller ved aflysning. Depositummet 
fastsættes med et beløb svarende til hvad tre 1000-meter 
spring vil forventes at koste det pågældende år. 
Hvis der ikke tilmeldes mindst 6 springere inden den 1. maj 
aflyses årets POPS-mesterskab, men der arrangeres fortsat 
en sammenkomst indeholdende mindst middag og 
generalforsamling. 
Kræver ikke ændringer i vedtægterne. 

Der blev opfordret til debat om forslaget, inden det kom til afstemning. 
 
Peter Lindholm: Spring skulle være i centrum, evt. spring og fest på stedet. 
Svend Brøsted:  Samme som Peter, evt. kunne der holdes fest fredag, så lørdag og søndag 

      var helliget springvirksomheden. 
 
Der blev delt afstemningssedler ud og man stemte om 
Forslag 1. 
Resultatet blev med 33 gyldige stemmer: 
31 nej 
1 blank 
1 ja 
Forslag 2: 

Resultatet blev med 33 gyldige stemmer: 
32 nej 
1 blank 
Forslag 3: 

Resultatet blev med 33 gyldige stemmer: 
29 Nej 
1 blank 
3 ja 
 
Derefter blev forslag 4 vedtaget, hvilket ikke krævede afstemning eller ændring af 
vedtægterne. 
 

6. Bestyrelsens plan for det kommende år 

Ordet blev givet til John, som sagde, at vi gerne vil have nedsat et udvalg, som skal bestå af 
aktive springere. Det skal komme med et oplæg til bestyrelsen, hvordan POPS 2018 skal 
forløbe. Da ingen fra bestyrelsen kommer ude på springpladserne, vil det være en dårlig ide, 
at det var bestyrelsen, som skal bestemme, hvordan POPS skal afvikles springmæssigt.  
Der blev lagt op til debat om emnet. 

 
 Vores plan indeholder 2 ting. 

1) At arrangere det danske POPS mesterskab til næste år. Da vi lige har fået et hurtigt 

arbejdende udvalg til at råde og vejlede bestyrelsen til, hvad de mener, der vil være 

klangbund for i foreningen, ser vi frem til at få deres input inden 1. december, så vi 

kan skitsere planen i julebrevet. 

2) Til næste år er der World POPS Meet i Nagambie i Australien. Aussierne siger selv at 

POPS ”kommer hjem igen” fra 19th - 28th April 2018. Det er, fordi det allerførste 

World Pops Meet blev holdt i Ettamogah i 1990, hvor jeg selv deltog. Australien er et 

fantastisk land, og jeg kan kun opfordre så mange danske POPS’er som muligt til at 

deltage. Det bliver helt sikkert et fantastisk og meget morsomt stævne. 

 
 
 



 
Bent Bordin:   Man kunne opdele POPS i en fest og spring. 
Peter Lindholm:  Man skulle gå væk fra måden at afholde POPS på, den, der har eksisteret i 

      alle årene. Gøre datoen fleksibel, og evt. springe samtidig med andre   
      springarrangementer. 
Kim Læsø:   Man sørger selv for overnatning. 
Gerd: Enig med de første input. Ved at springe POPS samtidig med andre 

springarrangementer, vil der være en større synlighed for POPS, bl.a. at 
POPS ikke bare er nogle ”gamle” springere, men et sted, hvor det kunne 
være sjovt at være med. 

Ole: Holde POPS sideløbende med andre stævner/konkurrencer. 
Thorbjørn: At aktive springere sætter sig sammen og finder ud af, hvor og hvornår der 

skal arrangeres POPS. Det kunne være en lille gruppe på 3-4 mand. 
Michael Lilja: Nye medlemmer, hvordan? 
Ole: Holde POPS sideløbende med andre konkurrencer. Få World POPS Meet 

til Danmark, til Maribo, der er faciliteter og det er nemt at få et stort fly. 
Joan: Man kunne måske hverve nye medlemmer ved at lokke med et års gratis 

kontingent. 
Michael: Er det nødvendigt at POPS skal foregå i DK, hvad med Sverige? 
Thorbjørn: Gruppen skulle komme med et oplæg til bestyrelsen inden jul 2017. 
Svend: Man kunne læne sig op ad den måde, andre lande laver deres POPS på. 
Thorbjørn: Hvem vil være med i det udvalg? Kim Læsø blev spurgt. Han vil gerne 

være med, men ikke være frontfigur, i og med han bor på Læsø, hvilket 
kunne være et handicap mødemæssigt. De øvrige, som meldte sig var 
Jørgen Skov, Bent Bordin, Ole Kristensen, Gerd, og måske Niller. De skal 
alle deltager i et stævne i næste måned og vil så der finde ud af at 
sammensætte et udvalg. Bent Bordin vil komme med noget skriftligt til 
bestyrelsen vedr. springmæssige. 

John: Der er et World Pops Meet i Australien i 2018, og han opfordrede alle, der 

kunne have lyst til at deltage, at være med. Han garanterede, at det ville 
blive stort og sjovt. 

 
 

8. Valg af til bestyrelsen 

Valgene gælder for en 2-årig periode. 
 
Lisa og Kim var på valg. Lisa blev genvalgt som kasserer og Kim ønskede ikke genvalg som 
næstformand. Joan blev af bestyrelsen foreslået som bestyrelsesmedlem, og hun blev 
enstemmigt valgt. 
 
Det vil sige, at John er formand, Kim Læsø næstformand, Joan bestyrelsesmedlem og Lisa 
kasserer. 
 
John og Kim Læsø var ikke på valg, som henholdsvis formand og bestyrelsesmedlem. . 
 
Da næstformand vælges i ulige år og bestyrelsesmedlem i lige år, er Kim derfor valgt for 2 år 
og Joan for 1 år. 
 

9. Valg af en suppleant til bestyrelsen 

Jørgen Skov blev genvalgt som suppleant. 
 

10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

Svend Brøsted blev genvalgt som revisor og Connie Dalum blev genvalgt som 
revisorsuppleant 
 

11. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr, kontingent m.m. 

Det blev vedtaget at fastholde det nuværende indmeldelsesgebyr og kontingent på  






