
 

Referat af generalforsamling i POPS, 1. september 2019 på 
Dropzone Denmark i Herning 

Formanden bød velkommen og vi gik over til dagsorden. 
  

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 
6. Bestyrelsens plan for det kommende år 
7. 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.  
 

3. Godkendelse af fuldmagter samt konstatering af stemmeberettigede 
medlemmer 

Thorbjørn konstaterede, at der var 18 stemmeberettigede tilstede samt 3 gyldige fuldmagter. 
 

4. Formandens beretning 

 Det har været et år med mange tanker i POPS-DK 
 
På generalforsamlingen i Næstved for et par år siden, besluttede vi jo at POPS-mesterskabet 
skulle holdes sammen med et storfly-boogie således, at der kunne springes 
formationsspring. 
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 betød samtidig også, 
at dato for afvikling af POPS ikke mere er fast den sidste weekend i august, da det helt 
afhænger af den klub, vi besøger, hvornår den har storflystævne. (til næste år vil det nemlig 
være den 1. weekend i august indtil videre, og stedet er FDK i Holeby). 
 
Sidste år kom der virkelig gang i udviklingen, og på et tidspunkt fik vi i bestyrelsen den glade 
følelse tilbage, som herskede i POPS-DK igennem mange år. 
 
Der blev sat rekorder. 15 mand i Odense og 6 mand på Lolland. 
Der kom flere medlemmer og det hele tegnede rigtig godt. 
 
I løbet af i år blev det imidlertid klart, at denne udvikling ikke varede ved. 
Næsten alle de nye medlemmer forlod os igen. Det blev klart, at de formodentlig kun havde 
meldt sig ind for at kunne deltage i en national POPS rekord. 
Det er lidt ironisk, at vi har fået at vide, at de satte rekorder sandsynligvis ikke er blevet 
anerkendt som danske rekorder. Ulla Mærsk fortæller at hun ikke har kunnet finde ud af, 
hvad der skulle ligge til grund. Jeg har spurgt DFU’s formand, som beretter at rekorderne 



 
principielt ikke er indberettet korrekt. Jeg har bedt Ulla Mærsk om at se på sagen. 
 
I år foregår vort årlige POPS stævne her på Dropzone Denmark i Herning. Efter indbydelsen 
var sendt ud, har der, efter en rykker, kun meldt sig 6 springere. Der kom så et par 
efternølere, så vi kom op på 9. 
 
I år ville vi gerne have gentaget en eller anden form for rekord, men nu mangler 
baggrundsmaterialet jo. 
 
På sidste års generalforsamling blev det vedtaget:  
1) at skrotte den store gyngestol og erstatte den med en lille en af slagsen. Det har vi gjort.  
2) at sløjfe præcisionskonkurrencen, men beholde Hit&Rock-delen, da den er den primære 
grund for at kåre en POPS-mester.  
3) at indføre FS og/eller speedstar som konkurrencedisciplin.  
 
Disse tiltag har ikke fremmet noget som helst overhovedet med hensyn til deltagerantal og 
Punkt 3) kan i år udføres med 2 hold. 
 
Den sociale del med festmiddag er også lagt i graven, i år er det kun få, der skal bo på 
hotellet, resten har selv sørget for overnatning. Jeg synes det er en trist udvikling. 
Det synes jeg fordi alle de nye ideer der kom på bordet, tegnede til at POPS blev 
moderniseret og mere gearet til det som I, kære medlemmer, gerne ville. Men det er 
desværre ikke sket. 
 
POPS er en verdensomspændende bevægelse med afdelinger i de allerfleste 
faldskærmsspringende lande, og det er min personlige holdning, at vi skal gøre, hvad vi kan, 
for at denne bevægelse kan fortsætte. Der bliver holdt Verdensmesterskaber, og de af jer, 
som har været med til det, ved, at der er et helt specielt sammenhold og en helt speciel 
stemning til POPS WM. En rigtig POPS stemning. 
 
Dette sammenhold og denne stemning skulle vi gerne se at få tilbage i Danmark. 
Men det kan vi kun hvis I, kære medlemmer, vil det. 
Det er JER der skal forme klubben, - ikke bestyrelsen. 
Bestyrelsen skal kun sørge for at tingene sker. 
Derfor er det her på generalforsamlingen, at vi skal drøfte hvad der skal ske og hvordan 
fremtiden skal se ud. 
Og det synes jeg vi skal gøre, når jeg har afsluttet denne beretning. 
 
Jeg har nu været TOP POP i 35 år, og har dermed gennemlevet hele udviklingen i POPS-
DK, lige fra vi stiftede foreningen på Flyvestation Avnø i 1982. 
 I takt med den stigende velfærd, har faldskærmssport udviklet sig til en 
underholdningsindustri. Der er meget få ildsjæle tilbage. Folk der virkelig brænder for sagen, 
og som er villige til at gå den ekstra mil for at få tingene til at ske. 
Det bliver vi nødt til at forholde os til. 
 
I gamle dage var det et privilegium at blive medlem af POPS. Noget man så frem til og var 
stolt af. 
Sådan er det ikke mere. 
Og i den anledning kunne jeg godt tænke mig at spørge jer: Skal vi bare acceptere tingenes 
tilstand ? – Eller skal vi prøve at gøre noget ved det ? – Og i givet fald hvad skal vi gøre. 
Lad os få en debat om det. 
 
Vi har afholdt en del bestyrelsesmøder og telefonmøder, og jeg har været på besøg her på 
Dropzone Denmark.  
Men det er Lisa vi kan takke for det store arbejde med at koordinere og sørge for at tingene 
sker. 
 
Med alle indmeldelser og udmeldelser ser situationen sådan ud: 
I år er vi  62 medlemmer imod  73 sidste år. 
Der er  9 (10) Medlemmer af DFU igennem POPS 



 
Og      38  (47) er aktive medlemmer i andre klubber 
Og      15 (16) 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 har det været en fornøjelse at besøge Dropzone Denmark. Jeg vil gerne her 
gentage overfor Peter Svalø, at den følelse af velvære det giver, at alt er så velorganiseret, 
det har jeg ikke oplevet siden jeg selv sprang i DeLand i Florida i gamle dage. 
 
Igen i år har vi kunnet trække på Svend og Karins store erfaring fra internationale stævner 
gennem mange år. Tusind tak til jer, og tusind tak til alle der agerer officials eller bare giver 
en hjælpende hånd med.  
 
Jeg skal hilse fra Bent Post, og fortælle at han nu har lagt sporten på hylden. Hans sidste 
spring var på Bybjerg en dag hvor caravanen var på besøg her i sommer. 
Han sprang alene som sidste mand på et lift med 12, og som han sagde: Jeg kendte ikke en 
eneste at de 11 andre. 
Bent er æresmedlem af POPS-DK, og sit æresmedlemsskab har han ærligt fortjent efter at 
have været sekretær i 23 år. Det skal du have tak for Bent. 
 
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. Jeg føler at det er vigtigt at pointere.  
 
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.  
 
Lad os råbe et hurra for et godt og fremgangsrigt POPS-DK. 
 
John Holstein  
TOP-POP 
 
John bad om, at man, umiddelbart efter beretningen, diskuterede fremtidig afholdelse af 
POPS. Der blev 8 minutters pause, så man indbyrdes kunne diskutere, og komme med 
forslag til POPS’ fremtid.  
 
Konklusionen på den snak, der foregik, er, at man ville fokusere på samværet, under spring 
samt fælles frokost og aftensmad. Kulisserne for spisning kommer an på den klub og sted, 
som er vært for POPS. I 2020 skal vi være på Lolland den første weekend (fastlagt indtil 
videre), og her der rige muligheder for fællesspisning ved FDK’s foranledning, det så vi et 
glimrende eksempel på i 2018. Tilmelding til fælles spisning skal helst ske tidligt, f.eks. i 
forbindelse med tilmelding til spring, af hensyn til en planlægning. Der var også forslag om 
grill på pladsen. Der var enighed om at være på pladsen både til spring og fælles indtagelse 
af føde under en eller anden form.  
 
Man var også enig om at promovere POPS ude i egne klubber og virkelig fortælle, at det 
faktisk er sjovt at være med, og at være med til World POPS MEET et sted ude i verden. I 
2020 skal det foregå i England. Ligeledes er der POPS MEETings i andre lande, som også 
er morsomt at være med til.  
At lave en forårsmøde springere imellem for at finde ud af at lave et hold eller to POPS/SOS 
til det kommende WM i England. 
 
Det blev også fremhævet, at det ville være en god ting at tale med værtsklubben om at få 
eget område, POPS kan være, specielt da det nu foregår med store fly med mange 
springere ud på en gang, hvilket viste sig i år at være lidt problematisk, da det var en 
blanding af POPS’er, tandems, andre springere, som kom ned på en gang. 
 



 
At fortsætte med speedstar/FS er en god ting og selvfølgelig stadig med hit&rock. 
 
At føre en kommunikation springere imellem via den facebook gruppe, som findes i forvejen. 
 
Svend spurgte, om der skulle FAI licens til World POP MEET. Det skal der. 
 

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

Regnskabet blev uddelt, og der blev givet en 5 minutters tænkepause, medens der blev 
griflet lidt til referatet, hvorefter regnskabet blev godkendt.  
 
 

6. Bestyrelsens plan for det kommende år 

Bestyrelsens plan er at holde POPS i 2020 på Lolland-Falsters Flyveplads i Holeby, og 
datoen er rykket frem til den 1. -2. august 2020, da World POPS er fra den 5. august og 14 
dage frem. Og da stævnet jo skal være i forbindelse med et storflystævne, var der kun den 
mulighed. Ligeledes er planen at fortsætte med hit & rock samt speed star / FS 
 

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 Michael var ikke på valg. 
 
Lisa og Kim var på valg, Lisa modtog genvalg, Kim udtrådte af bestyrelsen og Jørgen Funk 
blev valgt ind som næstformand. 
 
Det vil sige, at John er formand, Jørgen Funk næstformand, Michael Lilja bestyrelsesmedlem 
og Lisa kasserer. 
 
I 2020 er John og Michael 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 Niels ”Niller” blev valgt 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 blev foreslået at lave en POPSsamling til foråret, sammenkaldt af springerne selv. Bent 
foreslog, at man også kunne lave en samling, som ikke nødvendigvis indeholdt spring. 
Niller foreslog, at vi til kommende årlige POPS i tilfælde af dårligt vejr kunne lave FS på 
rullebrædder. 
 
Michael foreslog, at man kunne slå speedstar og FS sammen i samme spring. Holdene viste  
jo at det kunne lade sig gøre. Dommermæssigt er det heller ikke noget problem, selvom det 
speed star er på tid og FS på point. 
 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
 

 
 
Underskrifter 
 
 
     
John Holstein, Formand  Michael Lilja, bestyrelsesmedlem 
 
 
     
Lisa Holstein, Kasserer  Jørgen Funk, næstformand 
 
 
  
Thorbjørn Sode, Dirigent 


