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Medlemsmøde og generalforsamling den 21. april 2022 
 

Mødet blev afholdt hos Phoenix Contact A/S, Hammerholmen 43C, Hvidovre. Formanden bød velkommen, 
og takkede Phoenix Contact A/S for velvilligt at stille lokaler til rådighed, og Henning Lippert for at formidle 
at dette var muligt. Formanden bød endvidere aftenens foredragsholder pensioneret flyveleder Mogens 
Houman velkommen, og efter en kort introduktion fik Mogens Houman ordet. 

Mogens Houman har en fortid som sanger, skuespiller og musiker og inden for aftenens emne altså også 
civil pilot, militær flyveleder, linjeofficer inden for flyvekontrol, og en international baggrund, uddannet i 
psykologi, pædagogik, økonomiforvaltning, statsvidenskab og virksomhedsledelse. Han har været flyveleder 
på flyvestationerne Skrydstrup, Karup, Vandel Værløse og Kastrup. Han har endvidere gjort tjeneste ved 
NATO , Eurocontrol i Europa, været udstationeret i Ungarn, Baltikum m. fl. steder, og har været med til at 
forme flyvelederuddannelsen. Mogens Houman fortalte om den spæde begyndelse med flyvekontrol, et 
fænomen der viste sig nødvendig med den megen flyveaktivitet under 2. verdenskrig. Flyvekontrol er kort 
fortalt luftens politi, der som betjenten på gaden regulerer trafikken, når der bliver trængsel. Han kan dog i 
modsætning til betjenten på gaden åbne en gade mere i en anden højde. Luftrummet er opdelt i FIR inden 
for de enkelte lande, samt områder omkring de enkelte lufthavne. Skal en flyvemaskine fra f.eks. Kastrup til 
Spanien, skal den gennem adskillige FIR. Den europæiske flykontrol betales med en afgift til Eurocontrol, 
der fordeler betalingen til de enkelte FIR. En flyvning fra nord til syd i Europa kan således betyde en 
gennemflyvning af op til 14 FIR. En flyvning fra Kastrup til Spanien koster for nuværende ca. 14.000 kr. For 
at lette denne procedure med overdragelse af et fly fra et FIR til et andet, er der etableret et slags FIR over 
de øvrige, der reguleres og kontrolleres centralt. 

Mogens Houman berettede om kontroltårnenes udstyr og moderniseringen af opbygningen, om hans 
flyvning i Hawker Hunter jagerfly, og Super Sabre jagerbomber. Hans historier blev krydret med fortællinger 
om hændelser gennem tiden, bl.a. om flyvevåbnets uortodokse deltagelse ved brylluper med overflyvning 
af kirker, eskortering af fodboldhold mv. samt mødet med HM Dronningen og HKH Prins Henrik i 
forbindelse med tildelingen af Dannebrogsordenen. Da Mogens Houman og hans hustru lider at lave mad, 
blev der i foredraget også indlagt et par madopskrifter. Mogens Houman kom endvidere ind på fremtiden, 
der måske ikke ligger så langt væk – flyning der ikke kræver flyveledelse, da en computer centralt placeret 
regulerer al flyvning. 

Efter lidt over 1½ times foredrag takkede formanden for et spændende foredrag, og overrakte Mogens en 
gaveæske med 3 flasker vin. 

Efter en kort pause indledtes sektionens ordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslog Svend Schäefer 
som ordstyrer. Svend blev valgt. Svend takkede for valget og fastslog, at generalforsamlingen var indvarslet 
rettidigt. Ordet blev givet til formanden for aflæggelse af beretning. 

Antal medlemmer i sektionen var pr. 1. jan. 124. En nedgang på 15 siden 1. jan 2021, idet vi mistede 18 
medlemmer, men fik 3 nye. Bestyrelsen har ikke kendskab til, at medlemmer er afgået ved døden siden 
forrige generalforsamling i oktober. Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder siden oktober: 

• 08.11.2021 hos PC Schematic i Roskilde, konstituering 
• 21.02.2022 hos formanden i Frederikssund 
• 05.03.2022 hos PC Schematic i Roskilde 
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Hovedemnerne har været: 

• Konstituering 
• Overdragelse af kassereropgaverne fra Steen Petersen til Kirsten Holst 
• Etablering af ny bankforbindelse og oprettelse af ny foreningskonto samt lukning af de gamle konti 
• Planlægning af medlemsarrangementer 

Der har været afholdt følgende arrangementer: 

• 14.09.2021 hos IDA i København. 18 deltagere til filmafte ”Striden mellem Edison og Tesla” . 
Efterfølgende generalforsamling og middag i IDAs restaurant. 

• 11.11.2021 på BLOX med 24 deltagere incl. ledsagere til foredrag af Loa Kalsko fra Dansk Arkitektur 
Center om etableringen af BLOX, og rundvisning i og omkring bygningen. Efterfølgende julemiddag 
på Rio Bravo. 

• 20.01.2022 hos PC Schematic i Roskilde med 11 deltagere til foredrag af Jan Darville fra godEnergi 
om el-biler i den store industrielle udgave og opladning heraf. 

• 03.032022 hos METRO Therm i Helsinge med 14 deltagere fra Elektroteknisk Forening til foredrag 
af Kasper Korsholm Østergaard om virksomhedens stifter og etableringen af virksomheden og om 
dens produkter. Efterfølgende besigtigelse i produktionen. Arrangementet gennemførtes i 
samarbejde med IDA Nordsjælland, som stod for det praktiske. 

• Det planlagte møde den 11.02.2022 portvinssmagning hos Falkensten Vin i Frederikssund, måtte 
desværre aflyses, da Covid 19 havde ramt mange af de tilmeldte. 

Der har været afholdt 2 hovedbestyrelsesmøder: 

• 18.11.2021 hos AFRY i Herlev, hvor foreningens nye generalsekretær Rene Kjemstrup blev 
præsenteret, strategiplan 2025 og budget 2022 blev diskuteret. 

• 14.03.2022 hos Better Energy på Frederiksberg, hvor hovedforeningens reviderede regnskab 2021 
blev præsenteret og godkendt, der blev fulgt op på strategiplan 2025, budget 2022, kontingent 
2022 fastlagt, og den nye hjemmeside præsenteret. 

Formandens beretning blev godkendt. 

Næste punkt var kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskaber 2021.  Der var ingen kommentarer 
til regnskabet og disse blev godkendt. 

Næste punkt var i generalsekretærens fravær kassererens gennemgang af hovedforeningens regnskab for 
2021. Dette blev taget til efterretning.  

Næste punkt var valg til bestyrelsen. Peter Andersen og Preben Sørensen var på valg. Der var ingen 
modkandidater, og da begge accepterede genvalg blev de valgt.  

Viggo Søstrup stillede sig ved forrige generalforsamling til rådighed som suppleant, men der opereres ikke 
med en sådan i vedtægterne. Viggos tilbud blev dog noteret med interesse og bestyrelsen supplerede sig 
med Viggo, der har varetaget sekretæropgaverne. Da Viggo ikke er blevet valgt ved en generalforsamling, 
skulle han ved denne generalforsamling godkendes til bestyrelsen, men Viggo havde inden meddelt, at han 
ikke så sig i stand til at fortsætte i bestyrelsesarbejdet. Da der blandt de fremmødte medlemmer ikke var 
nogen, der ville påtage sig bestyrelsesarbejde, blev det af generalforsamlingen pålagt bestyrelsen blandt de 
ikke fremmødte medlemmer at finde en man kunne supplere bestyrelsen med. 
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Næste punkt var valg af revisor. Bestyrelsen foreslog Ole Jennum. Ole blev valgt. 

Der forelå ikke forslag til behandling fra hverken bestyrelsen eller medlemmerne. 

Under eventuelt ønskede formanden at høre, om det kan accepteres, at medlemsmøder, der hidtil 
hovedsageligt har ligget 2. torsdag i måneden, evt. kan ligge på andre dage, idet det vil give større 
fleksabilitet for bestyrelsen og eventuelle foredragsholdere. De fremmødte medlemmer gav udtryk for at 
fleksabilitet er ok, men hvis muligt bør møderne ligge på 2. torsdag i måneden. 

Svend Schäefer takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og opfordrede formanden til at 
erklære generalforsamlingen for afsluttet, hvilket derpå skete. 

Formanden annoncerede herefter, at følgende arrangementer er planlagt: 

• 14. og 15. maj på Holmen. Besøg på de 3 skibe på Holmen. Et IDA-arrangement som Elektroteknisk 
Forenings medlemmer kan deltage i. Direkte tilmelding til IDA. 

• 19. maj hos Phoenix Contact A/S I Hvidovre. Foredrag af Jens Willemose fra Femernprojektet om 
Femernprojektet 

• 8. september. Sommerudflugt (1-dagstur), besøg på Femernprojektet på Lolland. 
• 13. oktober hos PC Schematic. Jørgen Christensen fra Dansk Energi taler om infrastruktur (sendes 

via Teams til de øvrige sektioner) 

Der blev herefter serveret sandwich. 

 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

• Peter Andersen – Formand 
• Preben Sørensen – Næstformand 
• Kirsten Holst – Kasserer 
• Henning Lippert – UP 
• NN (ind til NN er fundet, varetager formanden sekretæropgaverne) 

 

Peter Andersen  

 


