Aðalfundur 2018
~ Haldinn þann 13. febrúar ~

Flugmódelfélag Suðurnesja

Dagskrá aðalfundar
 Kosning fundarstjóra
 Skýrsla stjórnar um störf félagsins á liðnu starfsári
 Reikningar lagðir fram til samþykktar
 Fjárhagsáætlun og ákvörðun félagsgjalda
 Kosning stjórnar
o Formaður og tveir meðstjórnendur
 Tillögur og lagabreytingar
o Engar lagabreytingar liggja fyrir fundinum
 Önnur mál
o Vallarstjóri segir frá framkvæmdum
 Hlé og léttar veitingar
 Vídeóannáll 2017 frumsýndur
o

Hægt verður að nálgast hann á vef félagsins og YouTube
http://modelflug.net/video/2018/
https://www.youtube.com/watch?v=b4L_Hrw0LGo

Aðalfundur 2018

2

Flugmódelfélag Suðurnesja

Skýrsla stjórnar
Flugmódelfélagið hélt aðalfund sinn í fundarsal Vinnueftirlitsins þann 18.janúar og var rétt
rúmlega helmingur félagsmanna mættur. Rekstur á árinu 2016 var jákvæður um 114.581 kr.
Hefðbundin aðalfundarstörf tóku fljótt af, Sverrir Gunnlaugsson var endurkjörinn sem
gjaldkeri, Gunnar M. Magnússon bauð sig fram fram sem vallarstjóra en Guðni V. Sveinsson
gaf ekki kost á sér áfram. Er honum er þakkað kærlega fyrir góða vinnu frá stofnun félagsins.
Að loknum aðalfundarstörfum bauð Björk hans Guðjóns upp tvær stærðarinnar brauðtertur og
svo var vídeóannáll Flugmódelfélagsins frá árinu 2016 frumsýndur og vakti mikla lukku. Örn
Ingólfsson og HljóðX fá kærar þakkir fyrir hljóð- og myndkerfi sem notað var.
Árið var gott fyrir Flugmódelfélagið, félagafjöldi stóð í stað en það fækkaði örlítið í
Innherjum. Það rættist úr sumrinu eftir rólega byrjun og nýttu félagsmenn það vel til flugs en
að jafnaði var flogið þriðja hvern dag á árinu, sumir oftar!
Flugmódelfélag Suðurnesja fagnaði 25 ára afmæli sínu á árinu en ekki var haldið sérstaklega
upp á það að en það verður spennandi að sjá hvað 30 ára afmælisárið ber með sér!
Félagsmenn voru svo duglegir að mæta á aðrar samkomur, hvort heldur sem var í Eyjafjarðarsveit, Tungubökkum eða Hamranesi, einnig var flugkoman á Patreksfirði endurvakin eftir
langt hlé og létu okkar menn að sjálfsögðu sjá sig þar.
Haldin var sýning á flugmódelum og inniflugi í Reykjaneshöllinni í tilefni af Ljósanótt.
Stöðugur straumur gesta var þann tíma sem sýningin stóð yfir og skemmtu allir sér vel.
Innherjar hófu svo aftur að flögra í Reykjaneshöllinni í byrjun október og munu halda
uppteknum hætti út apríl 2018.
Hátíðarhefðinni var að sjálfsögðu viðhaldið og flogið á aðfangadag og gamlársdag.

Stjórn Flugmódelfélags Suðurnesja
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Reikningar félagsins

Inn
Félagsgjöld
Styrkir
Innherjar
Vextir

Út

334.000 kr.
150.012 kr.
97.500 kr.
1.470 kr.

Sparireikningur
Tækjakaup
Vallarviðhald
Tryggingar
Veitingar
Vefmyndavél
Bensín, gas, olía
Bankakostnaður
Fjármagnstekjuskattur

200.000 kr.
156.570 kr.
108.705 kr.
34.692 kr.
34.028 kr.
32.535 kr.
25.724 kr.
7.133 kr.
294 kr.

Samtals á árinu

582.982 kr.

Fært frá fyrra ári

229.581 kr.

Samtals

812.563 kr.

Samtals eign í árslok

212.882 kr.

Velta á árinu

1.412.244 kr.

Rekstrarniðurstaða

1.136.846 kr.
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Eignir
Sparireikningur
Sláttuvél
Kerra
Tæki
Áburðardreifari á sláttuvél
Myndavél
Bátur
Rafstöð

Verð
923.964
535.000
500.000
125.000
60.000
85.000
25.000
25.000

Samtals

2.278.964

Flugbrautir og vallarsvæði
- flugbrautir
- vallarsvæði
- vagn
- vallarplan
- gámur

33.625.000
27.500.000
2.500.000
1.500.000
2.000.000
125.000
Samtals eignir

35.903.964

Niðurstaða
Eins og kemur fram þá var rekstur ársins jákvæður um 1.136.846 kr en 923.964 kr af því er
vegna inneignar á sparireikningi og 150.012 kr vegna styrkja. Daglegur rekstur var því
jákvæður um 33.259 kr en vel var tekið til hendinni í framkvæmdum á Arnarvelli, efni kom í
veginn auk annars viðhalds sem kostaði vinnu en ekki mikinn pening. Félagsgjöldin eru því
ekki að langt frá því að vera að skila okkur á núllinu í gegnum árið.

Fjárhagsáætlun og félagsgjöld
Á árinu er fyrirhugað að koma upp salernisaðstöðu ásamt viðbótum í kringum brautarmótin.
Félagsgjöldin á síðasta ári stóðu rétt svo undir rekstrinum. Gott væri að taka smá umræðu um
gjöldin á fundinum og hvort félagsmenn vilji hækka þau. Annars mun ég leggja til að
félagsgjöldin verði óbreytt á þessu ári eða 6.000 fyrir yngri en 18 ára og 12.000 fyrir aðra
félagsmenn
Kröfur vegna félagsgjalda verða stofnaðar í bankakerfinu um mánaðarmótin, þeir sem vilja
greiða fyrir þann tíma, og forðast greiðslukostnað (200 kr), hafi samband við gjaldkera fyrir
1.mars nk.
Sverrir Gunnlaugsson gjaldkeri
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Kosning stjórnar
Á þessum aðalfundi þarf að kjósa formann og tvo meðstjórnendur.

Tillögur og lagabreytingar
Engar lagabreytingar liggja fyrir fundinum.

Önnur mál


Vallarstjóri segir frá fyrirhuguðum framkvæmdum ársins.



Orðið er frjálst.
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Minnisblað
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