
 

Referat af generalforsamling i POPS, 19. august 2018 på Lolland-
Falsters Flyveplads i Holeby 

Formanden bød velkommen, hvor vi mindedes Paula, Peter Lindholm 
og Børge Thorsen, som alle døde i 2018. 
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1. Valg af dirigent. 

Som dirigent blev Thorbjørn Sode valgt med akklamation.  
 

2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed 

Thorbjørn konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.  
 

3. Godkendelse af fuldmagter samt konstatering af stemmeberettigede 
medlemmer 

Thorbjørn konstaterede, at der var 24 stemmeberettigede tilstede samt 1 gyldig fuldmagt. 
 

4. Formandens beretning 

 I år mistede vi desværre 2 medlemmer, i det tidl. landsholdsspringer Paula Sindholt, samt vores 
mangeårige pilot Peter Lindholm begge tabte kampen mod kræften.  
ÆRET VÆRE DERES MINDE. 
 
Det har været et meget atypisk år i POPS-DK 
Forrige år var ”et året derpå”, men efter generalforsamlingen i Næstved, har det været et 
forventningens år.  
På generalforsamlingen besluttede vi jo, at POPS-mesterskabet skulle holdes sammen med et storfly-
boogie. 
Det var spændende nytænkning, som havde til formål at få flere medlemmer i klubben, men frem for 
alt at få flere springere til at deltage i POPS-mesterskabet. 
 
Det har prompte medført at vi har fået flere medlemmer, idet  
20 nye, gamle hoveder har meldt sig under fanerne.  
Vi byder dem alle rigtig hjertelig velkommen. 
 
Da det blev klart at Faldskærm.DK fik rådighed over en Cessna 208 Gran Caravan, og dermed 
jævnligt kørte store stævner, så var det oplagt at henvende os på Lolland med ønsket om at afholde 
vort mesterskab her. Det blev modtaget overmåde positivt, og det skal klubben have mange tak for. 
Især Tim Lyhne skal have mange tak for den indsats han og klubben lagde for dagen med at stable en 
POPS-rekord på benene. 
Mange af de nye medlemmer deltog i den 15-mands rekord som blev sat fra Caravanen den 8. juni.  
Det er flot, flot gået.  
Rigtig meget Tillykke alle sammen. 



 
 
 
Vi har afholdt væsentlig flere bestyrelsesmøder og telefonmøder end vi plejer, for den nye situation 
krævede, at vi hele tiden var i tæt kontakt med klubben her på Lolland. Specielt kan vi takke Lisa for et 
stort stykke koordinationsarbejde. 
 
Vi har sågar holdt et dommermøde for at få afklaret, hvordan vi skulle afvikle POPS springene så 
sikkert som muligt sammen med de øvrige spring fra Caravanen. 
 
Vi har udsendt et julebrev og et sommerbrev, og vi har været spændte og glædet os til at se, hvordan 
dette års POPS mesterskab ville løbe af stablen. 
 
I år har der World POPS Meet i Nagambie i Australien, hvor flere 
Danske POPS’er deltog. Desværre kom Ole Kristensen galt afsted med benene. Selv om 7 
medlemmer er udmeldt, har vi dog haft fremgang i medlemstallet. 
I år er vi    73 medlemmer imod 60 sidste år. 
Der er   10 (mod 13 sidste år)  Medlemmer af DFU igennem POPS 
      47 (mod 30 sidste år) er aktive medlemmer i andre klubber 
    16 (mod 17 sidste år)  er tilknyttede medlemmer  
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til igen 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. I 
år en speciel tak til folkene her på Lolland. 

 
Dommerstaben har haft noget at se til i år, og Svend og Karins store erfaring fra internationale 
stævner gennem mange år skinner tydeligt igennem. Tusind tak til jer, og tusind tak til alle, der agerer 
officials eller bare giver en hjælpende hånd med.  
 
Igen skal vi pointere, 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.  
 
I år har vi set en helt ny drejning af POPS-DK, og jeg kunne godt tænke mig, at forsamlingen kom 
med nogle tilkendegivelser for, hvordan I hver især har oplevet de nye tiltag. 
 
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.  
Det skal det være, fordi denne disciplin ikke findes andre steder end i POPS.  
Det kan diskuteres, om vi på baggrund af dette års stævn,e skal vurdere, om der skal indgå andre 
aspekter i kåringen af den danske POPS-mester 
 
Lad os råbe et hurra for et godt og fremgangsrigt 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.   
 

6. Bestyrelsens plan for det kommende år 

Bestyrelsen havde i løbet af lørdagen evalueret dagen. Det viste sig, at der kun var 6 pops’er 
tilmeldt hit & rock, hvilket kun lige var nok til, at vi kunne gennemføre, da vi sidste år satte et 
mindste antal på 6 springere for at gennemføre. Der var frafald, sygdom o.a., så det endte 
med kun 4 deltagere, hvoraf den ene var Guido, amerikansk TOP POP og Michael Lilja som 
svensk TOP POP. De resterende (8) POPS-tilmeldte deltog kun i RW, med Helle som 
koordinator.  



 
 
Det afstedkom en længere snak om, hvordan kommende POPS stævner skal forgå. 
Bestyrelsen kom med 2 forslag til de kommende år: 
  

1) POPS  afholdes som hidtil, men uden gyngestol, altså hit & rock + speed præc. 
2) POPS afholdes med speedstar efterfulgt af hit & rock og ikke speed præc.  

og uden gyngestol. 
 

Der var en fin debat, og konklusionen på den var, at POPS skal afholdes i forbindelse med et 
storflystævne, at gyngestolen lider en stille død om præmieobjekt, erstattes af en 
miniaturegyngestol, at det skal afholdes med speedstar og/eller sekvensRW. Der udsendes 
en beslutning af, hvordan man vil afholde stævnet i 2019. Evt. i forbindelse med 
nytårsbrevet. 
Dommerne beklagede sig over manglende entusiasme fra en enkelt deltager i Hit & Rock. 
Det er ikke den rigtige måde at ytre sig på i et demokrati. 
 

7. Indkomne forslag til behandling 
 
Der var ingen indkomne forslag.  

8. Valg af til bestyrelsen 

Valgene gælder for en 2-årig periode. 
 
Formand og bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, kasserer og næstformand er på valg i 
ulige år. 
 
John og Joan var på valg, John blev genvalgt og Joan ønskede ikke genvalg. Michael Lilja 
blev valgt. 
 
Det vil sige, at John er formand, Kim Læsø næstformand, Michael Lilja bestyrelsesmedlem 
og Lisa kasserer. 
 
I 2019 er Lisa og Kim på valg. 
 

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  
120,- og 300,- og at forhøje kontingentet for medlemmer af DFU via POPS med det til enhver 
gældende kontingent til DFU, pt. 900 kr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12. Eventuelt 

Der var intet under eventuelt. 
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