
 

Referat af generalforsamling i POPS, 2. august 2020 på FDK på 
Lolland Falster Airfield 

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 21 stemmeberettigede tilstede, ingen fuldmagter 
 

4. Formandens beretning 

Som jeg skrev i julebrevet, så har vi måttet sige farvel til Bent Post i det forgangne år. 
Ikke alene var Bent en rigtig god ven og kammerat til os alle. Bent var også med i POPS-DK 
fra starten på Avnø i 81. Bent var sekretær i POPS i mange år, og i 2008 blev han 
æresmedlem. I 2015 blev han Danmarks ældste aktive springer. 
 
Jeg er helt sikker på at ingen af os har oplevet at gå forgæves til Bent hvis vi havde brug for 
hans hjælp. Han var et positivt indslag på enhver springplads, og han var altid mester for en 
god historie. 
Vi vil savne ham. Æret være hans minde 
Corona pandemien har vendt op og ned på mange ting, og medført mange aflysninger. Det 
15. World Pops Meet som skulle have været afholdt i Dunkeswell i England her i august 
måned, er blevet udsat til slutningen af juli 2021. 
Vi ansøgte DFU om midler til hjælp til træning til WPM, og fik bevilget kr. 16.000. 
Imidlertid blev alle bevillinger trukket tilbage på grund af Covid-19, med besked om at vi 
kunne ansøge igen til næste år. Det vil vi naturligvis gøre. 
Det var dejligt at DIF og DFU åbnede for udøvelse af faldskærmssporten igen efter, at 
Danmark har været lukket ned i flere måneder. Det åbnede mulighed for, at vi alligevel kunne 
afholde dette Danske POPS mesterskab. 
 
Med faldskærmsklubben.dk’s gæstfrihed, har vi igen glæde af at kunne springe fra 
Caravanen her på Lolland. 
De sidste par år har vi ved siden af Hit&Rock, konkurreret i formationsspring. Det har 
sideløbende resulteret i nogle POPS og SOS rekorder som vi kan være rigtig stolte af. 



 
Så vidt vi er underrettet, er årsagen til, at disse rekorder ikke kan anerkendes som Danske 
nationale rekorder den, at der ikke er taget højde for POPS, SOS, JOE og SOE i FAI’s 
regelsæt. Det er en omstændelig affære, at få dette indført hos FAI.  
 
Først skal vi udarbejde et internationalt regelsæt sammen med de øvrige POPS 
organisationer i verden. Derefter skal dette regelsæt for rekorder godkendes af de respektive 
nationale organisationer, inden de forelægges FAI til vedtagelse og ikrafttræden. I Danmark 
er det DFU og KDA der varetager dette. 
 
Den Amerikanske POPS organisation har imidlertid påtaget sig at registrere disse rekorder, 
og på US POPS hjemmeside, kan man læse om både de Danske og andre udenlandske 
rekorder. Det er et rigtig godt initiativ vore Amerikanske venner har taget. 
Såfremt man ønsker at der skal arbejdes på at lave et sæt internationale rekordregler, 
foreslår jeg at landsholdet til næste år sender en føler ud om dette ved TOP-POP-MEET til 
WPM i England. Jeg mener ikke, at det er Danmarks opgave, at påbegynde et sådant 
arbejde, uden international opbakning. 
 
Efter at vi på generalforsamlingen i Næstved for 3 år siden, blev enige om at det fremover 
var formationsspring og større fly det drejede sig om, synes jeg at der er kommet mere liv i 
kludene. Det er dejligt at se den entusiasme der bliver lagt for dagen. Det er sjovt at være 
med i POPS. 
 
Vi har afholdt en del elektroniske møder, og der har været gang i e-mailen. 
Men det er Lisa vi kan takke for det store arbejde med at koordinere og sørge for at tingene 
sker. Det er også hende der holder styr på medlemstallet 
 
Med alle indmeldelser og udmeldelser ser situationen i år sådan ud: 
Vi er  58 medlemmer imod  62 sidste år. 
Der er  5 (9) Medlemmer af DFU igennem POPS 
Og      40  (38) er aktive medlemmer i andre klubber 
Og      13 (15) er tilknyttede medlemmer  
 
En stor tak til Lisa. 
 
Jeg vil også benytte lejligheden til igen at takke Jørgen Strygejern for at administrere vores 
hjemmeside. 
 
Det er en stor fornøjelse at arbejde sammen med entusiastiske folk som de her i 
Faldskærmsklubben.dk. Det skal I have tak for. 
 
Inden dette års POPS arrangement, holdt vi et koordineringsmøde, hvor vi havde 
fornøjelsen, at trække på Svend og Karin Brøsteds store erfaring som dommere ved utallige 
hjemlige og internationale mesterskaber. Tusind tak for jeres positive og konstruktive input. 
Vi skal heller ikke glemme at sende et par anerkendende ord til jer springere, som deltager 
aktivt i at få de hjemlige mesterskaber til at blive til noget. Det er længe siden at der har 
været 14 tilmeldte springere til de årlige POPS konkurrencer. Det er meget positivt. 
Det er jo jer der skal være ambassadører for POPS, når I kommer ud at springe rundtom i 
landet. Vi skal jo stadig huske på at man sagtens kan være medlem af POPS-DK uden at 
skifte fra sin gamle klub. 
 
Det er mit håb at den gode tendens fortsætter, og dermed vil jeg gerne udråbe et leve for et 
godt, hyggeligt og fremgangsrigt POPS-DK 
 
3-foldigt hurra. 
 
 
John Holstein  
TOP-POP 
 
 



 

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 

Det er fortsat planen at afholde POPS øst og vest for Storebælt hvert andet år. I 2021 er 
tanken, at det kan blive i forbindelse med, at storflyet skal til service i Vamdrup, men det skal 
koordineres med FDK og deres planlægning. Vi vil igen søge midler til WPM og i den 
anledning også søge om landholddragter. Det vil så sige, at man skal finde ud af, hvem der 
skal med, og derefter meddele størrelsen på dragten. Det blev foreslået en deadline for 
udmelding om deltagelse den 1. oktober 2020. 
 
I forbindelse med WPM skal der trænes, og Tim meddelte, at DFU’s træningscenter øst vil 
være på Lolland, hvor landshold og andre vil lægge deres træning. 
Ligeledes meddelte Tim, at kommer man til holdtræning på Lolland, vil videomanden være 
gratis. 
 
Det er alfa og omega at træne sammen, og der blev nævnt forskellige platforme, man kunne 
kommunikere på, men under alle omstændigheder skal der kun være én portal, hvor 
kommunikationen foregår. Jørgen nævnte, at al kommunikation i dag foregår på facebook. 
 
Tim foreslog at lave en tilmeldingsliste i stil med den, han havde lavet til dette års POPS 
mesterskab, og som fungerede fint. 
 
Konklusionen på alt dette var, at John foreslog, de selv fandt en måde at kommunikere på, 
hvilket man var enige i. 
 
 

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 på valg, John modtog genvalg og Michael trak sig  og foreslog Kent 
Mattesen, som modtog valg.  
 
Lisa og Jørgen var ikke på valg.  
 
Det vil sige, at John er formand, Jørgen Funk næstformand, Kent Mattesen 
bestyrelsesmedlem og Lisa kasserer. 
 
I 2021 er Lisa og Jørgenl 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  
kr. 120,- og 300,- og at forhøje kontingentet for medlemmer af DFU via POPS med det til 
enhver tid gældende kontingent til DFU, pt. 900 kr.  
 

12. Eventuelt 

Der var en generel snak om, at POPS kontingentet var for dyrt (nogen havde gryntet om det i 
weekenden), at det kunne være en af årsagerne til, at der ikke kom flere indmeldelser. Det 
andet kunne være, at mange ikke følte sig gamle nok. Under alle omstændigheder er det de 
nuværende medlemmer, der skal promovere POPS ude i klubberne, og det blev endnu 
engang slået fast, at man ikke behøver at forlade sin nuværende klub for at blive medlem i 
POPS. 
 
Der var også en længere snak, om man skal være medlem af POPS.DK for at være med til 
at sætte en dansk rekord.  
 
Svend havde lavet et stort forarbejde om emnet, og konklusionen på det er, at man godt kan 
lave en national rekord, selvom alle ikke er med i POPS.dk. Man kan ikke sætte en 
klubrekord uden, at alle er medlem i POPS.dk. Man kan ikke repræsentere POPS.dk i 
udlandet uden at være medlem i DK. 
 
Alle var dog glade for den 13 mands SOS rekord, der blev lavet om fredagen. Stort tillykke, 
 
Det blev sagt, at datoen for POPS 2021 skal koordineres med WPM, hvilket vil ske. 
 
Det blev ligeledes luftet, om man kunne trække et WPM til Danmark i 2025. Fra FDK’s side 
mente man, at det kunne de sagtens håndtere på Lolland. Jørgen vil lufte tanken overfor 
Guido (USA top pop). 
 
Et spørgsmål om at sende 4-mands POPS hold til DM, var det en ide? Og hvem vil være 
tovholder på den? 
 
Preben Thybo, som var debutant i år, takkede for et godt POPS, og han ville da komme igen. 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
 

 
 
Underskrifter 
 

 
     
John Holstein, Formand  Kent Mattesen, bestyrelsesmedlem 
 
 
     
Lisa Holstein, Kasserer  Jørgen Funk, næstformand 
 
 
  
Thorbjørn Sode, Dirigent 


