
 

Referat af generalforsamling i POPS, 22. august 2021 hos FKNF på 
Sindal Flyveplads 

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 23 stemmeberettigede tilstede, ingen fuldmagter 
 

4. Formandens beretning 

Kære venner, 

Corona pandemien har jo desværre 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 i august måned 2020, 

blev først udsat til slutningen af juli 2021, og nu er det blevet flyttet endnu engang, fra 19 til 26 august 

2022. Ydermere er WPM også blevet flyttet fra Dunkeswell til Netheravon, en gammel militær 

flyveplads, hvor jeg har sprunget i 1968. 

Nærmere om priser og registrering vil komme på den Engelske WPM hjemmeside til  september i år. 

Det skal pointeres, at de ikke vil have at man ankommer til Netheravon før den 19. august. Man vil 

ikke blive lukket ind, da det stadig er en aktiv militær installation. 

Ydermere har jeg hørt på vandrørene, at det vil blive vanskeligt at finde hoteller i nærheden, så min 

anbefaling er, at de som kunne tænke sig at deltage i WPM til næste år, ganske snart skal foretage sig 

noget aktivt for at finde noget at bo i.  

Det er selvfølgelig muligt at bo i et medbragt telt. 

I år har vi fornøjelsen af at besøge Faldskærmsklubben Nordenfjords. 

Da vi i foråret lavede aftalen med klubben, havde vi fået stillet i udsigt at der skulle springes fra en 

C206.  Desværre må vi erkende, - endnu engang, - at tingene ikke altid går som præsten prædiker.  

Selvom det er flere måneder siden at klubben har købt 206’eren, så skulle den indregistreres og 

færdiggøres i Tyskland, og som Kurt så rigtigt siger: Ting tager tid. 

Klubbens formand, Morten Rom, har virkelig lagt sig i selen for at finde et erstatningsfly, som var 

større end den C182 der er blevet sprunget fra, men det lod sig ikke gøre. Din indsats, Morten, er 

meget prisværdig. 

På generalforsamlingen i Næstved for 4 år siden, blev vi enige om, at det fremover var 

formationsspring og større fly det drejede sig om.  



 
Vi har i mellemtiden besøgt Maribo og Herning, som er de eneste 2 steder i Danmark, hvor der 

permanent er et stort fly til rådighed. 

 

Og det er præcis det, som er omdrejningspunktet i denne sag. 

Der er pt. kun 2 store fly tilgængelige i Danmark. – Og Det bliver vi nødt til at forholde os til. 

Jeg vil gerne tale lige ud af posen. Selvom vi lever i et socialdemokratisk styret velfærdssamfund, så 

kan vi ikke altid få præcis det vi peger på. 

Det er lækkert at springe fra store fly, men det gør heller ikke noget at vi husker vore rødder. Alle kan 

sikkert huske de gamle dage, hvor vi sprang fra en forkølet 172’er uden dør. De dage er forbi, og de 

fleste pladser har en 182’er i forskellige udgaver, hvor det ofte er muligt at flyve helt op i FL200, hvis 

det er det der ønskes. 

Imidlertid har vi jo det princip, at vi gerne besøger en plads h.h.v. øst og vest for Storebælt hvert 

andet år.   Der er ikke en tvungen regel, men det er hyggeligt at besøge forskellige springpladser rundt 

omkring i Danmark.  

Den ordning synes jeg vi skal blive ved med at fastholde, i den udstrækning det kan lade sig gøre. Jeg 

er sikker på at vi godt kan komme tilbage til Sindal, om nogle år, hvor 206’eren kan fragte os op til 

pragtfulde spring med frit udsyn til Skagen, Hirtshals og Frederikshavn på en gang. 

Det jeg synes vi skal glæde os over er, at vi stadig kan være sammen om et årligt POPS stævne, hvor 

vi kan hygge os og være sammen om at dele de gamle minder. 

Det giver stof til gode røverhistorier i jeres respektive klubber, hvor de nye rookies står med åben 

mund og lytter til jeres historier, og siger: Er det virkelig rigtigt? 

I bestyrelsen har vi afholdt en del elektroniske møder, og der har været gang i e-mailen. Specielt har 
Morten Rom stået for skud, i vores bestræbelser på at tilrettelægge det allerbedste POPS stævne i 
Sindal. 
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  60  medlemmer imod  58 sidste år. 
Der er  4 (5) Medlemmer af DFU igennem POPS 
Og      42  (40) er aktive medlemmer i andre klubber 
Og      14 (13) er tilknyttede medlemmer  
Det er også Lisa som har koordineret jubilæumsfesten på Tannishus. 
En stor tak til Lisa. 
 
Jeg vil også benytte lejligheden til igen at takke Jørgen Strygejern for at administrere vores 
hjemmeside. 
 
Igen har vores rutinerede dommerteam vist deres professionelle værd, så der skal rettes en stor tak til 
det samlede dommerpanel. 
 
Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med entusiastiske folk som de her i 

Faldskærmsklubben Nordenfjords. Morten Rom har vist sig som en yderst kompetent formand, og han 

har lagt et meget stort stykke arbejde i at få fat i et andet fly. Det lod sig desværre ikke gøre. I skal 

have tak for jeres indsats, jeg håber vi kan komme igen om nogle år. 

Inden dette års POPS arrangement, holdt vi et koordineringsmøde, hvor vi havde fornøjelsen, at 

trække på Karin og Svend 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. I har rejst til Nordjylland, for at se det hele lidt fra 

oven.  

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 melde sig ud af sin 

gamle klub. 

Det er mit håb at alle jer aktive springere, vil bygge bro, ikke alene til de yngre springere rundt om i 

klubberne, men også internationalt, således at vi igen kan få besøg af POPS’er fra nær og fjern til 

vore årlige stævner. 

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. 



 
 
 

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 2022 er 
tanken, at det kan blive på Lolland-Falster Airfield i FDK regi. Da der er WPM 19.-26. august, 
skal POPS-DK ikke kollidere med de datoer.  
Der ca. 10 danske popser, der tager afsted. Jørgen Funk koordinerer vedr. WPM. 
 

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 Kent var ikke på valg. 
 
Lisa og Jørgen var på valg, begge blev genvalgt.  
 
Det vil sige, at John er formand, Jørgen Funk næstformand, Kent Mattesen 
bestyrelsesmedlem og Lisa kasserer. 
 
I 2022 er John og Kent 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 blev sagt tak til Michael Bøgh for en effektiv stævnelederledelse, og til pigerne i 
køkkenet for dejlig frokost og morgenmad. 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
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John Holstein, Formand  Kent Mattesen, bestyrelsesmedlem 
 
 
     
Lisa Holstein, Kasserer  Jørgen Funk, næstformand 
 
 
  
Thorbjørn Sode, Dirigent 


