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7.  Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

8. Valg af suppleanter 
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11. Eventuelt 

 

 

1. Valg af dirigent 

Formand Thomas Rune bød velkommen til de ca. 30 fremmødte medlemmer. -  Bestyrelsen 

foreslog Ole Jensen som dirigent. Der var ikke andre forslag. Ole modtog valget. 

Ole takkede for valget og fik generalforsamlingens tilslutning til, at mødet var lovligt 

indvarslet og beslutningsdygtigt ifølge vedtægterne. 

 

2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden. 

Herefter fik Thomas ordet for at fremlægge bestyrelsens beretning som følger: 

Medlemstal. 

Vores medlemsantal er dykket med 10 medlemmer i forhold til 2014. Vi er nu 97 medlemmer. 

Tilbagegangen dækker over den sædvanlige til og afgang, men den primære grund til reduktionen 



er, at vi har skiftet praksis i opgørelse af medlemsantallet. Det var en revision fra Aarhus kommune 

i efteråret 2015 der bragte klarhed over hvordan det skulle gøres korrekt.  

 

Bestyrelsen 

Den årlige generalforsamling blev afholdt den 25. februar 2015. der var et pænt fremmøde og Ole 

Jensen styrede slagets gang. 

Der blev i 2015 valgt følgende til bestyrelsen (uændret siden 2014): 

Formand  Thomas Rune 

Kasserer  Allan Feld 

Pladsforvaltning Henrik Andersen 

Sekretær  Helge Laursen 

Bestyrelse  Henryk Zylber 

Suppleanter  Freddy Zacho 

  Evan Jepsen 

 

Aktiviteter.   

I modsætning til sidste års brag af en modelflyversommer, har vi i år haft det stik modsatte. Vejret 

har sat sine spor på aktiviteten på pladsen gennem sæsonen. Selv på de gode dage har der ikke 

været trængsel i pilotfeltet.  

Det kan også skyldes, at de aktive medlemmer i større grad deltager i de mange modelflyve 

relaterede arrangementer andre steder i sommerlandet.  

Nye grene af RC modelflyvning har historisk haft svære opstartsvilkår i AMC – 2015 var desværre 

ingen undtagelse. I det forgangne år var det dronerne og den spirende svæveflyvning i højstart der 

fik en omgang. Det er en udvikling som bestyrelsen i 2015 har været nødsaget til at reagere på i 

konkrete sager.  

 

Plads forhold. 

Sidste år flyttede fodboldklubben og i år har vi fået fældet de værste af træerne i indflyvningen fra 

fodboldbanerne. 

Desuden er baneforlængelsen mod øst af en beskaffenhed hvor banen er fuldt brugbar og integreret 

med den ”gamle” bane.  

Alt i alt har vi gennem de sidste par år fået forbedret vores baneforhold væsentligt. 

 



Kommunens vandplaner for Vejlby Enge. 

Helt tilbage i marts 2014 blev AMC kontaktet af Århus Kommune der fortalte at de arbejdede på 

planer om et stort regnvands reservoir der inkluderede vores flyveplads. Kommunen har lovet at 

holde os orienterede når projektet kommer videre. Vi har intet hørt fra kommunen i denne sag 

igennem hele 2015 – og det er derfor nærliggende at tolke, at andre prioriteter er blevet vigtigere. 

 

Pressedækning. 

På trods af Helges ihærdige indsats er det ikke lykkedes at brænde igennem medierne når vi har haft 

udstillinger. Det er således kun få der har bragt vores fremsendte materialer og der har heller ikke 

været hul igennem til TV2 i denne sæson – måske det kalder på en ny mediestrategi hvis vi vil have 

større mediedækning? 

 

Arrangementer. 

 

Pilotmøde/Modelflyveudstillingen 

For tredje år stod AMC for dette arrangement. Alt klappede – og vi kunne tilmed generere et 

overskud før tilskud fra MDK. Dette betegnes som fuldt tilfredsstillende, særligt set i lyset af et 

væsentligt lavere fremmøde end året tidligere. 

På nogle af udstillingsbordene var der rigeligt langt mellem modellerne – Vi skal have mere 

udstillet i 2016. 

 

Flyvning for alle i Århus Ridehus 

Århus svæveflyveklub havde taget initiativ til at samle ”alt” der havde med flyvning i Østjylland at 

gøre, til en rigtig flot udstilling i Ridehuset. AMC var flot repræsenteret – tak til alle for en stor og 

flot indsats. Aktiviteten forventes fulgt op i 2017 eller 2018. 

 

 

Hanstholm. 

Allan havde igen i år inviteret til skræntflyvning. Vi blev 7 personer indkvarteret i to hytter. Vejret 

var perfekt til formålet og der blev fløjet stærkt. Søndag var vinden gået i stik vest – en skidt retning 



i Hanstholm, så vi besluttede at lægge et besøg ind omkring Ulbjerg skrænten i Limfjorden på vej 

hjem. 

Wasserkuppe. 

For tredje gang havde vi arrangeret en tur til Wasserkuppe i Tyskland. Også denne gang havde vi en 

flot deltagelse af hele 12 piloter! Igen i år var vejret godt til flyvning med masser af sol og en vind 

der generelt var lidt til den svage side. 

Motorflyve konkurrence og Familieaften. 

Efter mange år uden klubkonkurrencer og familiedag blev traditionen brudt i 2015 hvor d.15.august 

bød på motorkonkurrence og familieaften. Det blev en fin aften hvor klubben valgte at spendere et 

pænt beløb til festlighederne. 

Festugeflyvning. 

Festugeflyvningen som i år var afkoblet fra modelflyvningens dag var igen en stor succes.  

Vejret var godt – stille og tørt under hele opvisningen så vi fik fløjet godt igennem til stor glæde for 

både tilskuere og piloter. 

Steen Blume var speaker og Bose styrede flyene, der skulle i luften. 

Som noget helt ekstraordinært fik vi besøg af 5 faldskærms udspringere der landede på pladsen – og 

en ultralet i lowpas der næsten rørte banen!  

Tilmed var de største modeller vokset til det største på AMC´s baner nogle sinde. Bl.a. kunne man 

se en Piper cup på 6 meter og en EB28 Edition svæver på 9,6meter.  

Den efterfølgende onsdag holdt vi åbent hus for interesserede – herunder ca. 40 personer fra 

Ingeniørforeningen. 

Også festugeflyvningen gav i år et overskud vi kan være tilfredse med. 

Beretningen blev godkendt uden kommentarer. 

 

Regnskabet. 

Årets regnskab blev fremlagt af Allan Feld. Han kunne overordnet konstatere, at regnskabet udviste 

et pænt overskud, selv efter hensættelse af 25.000 kr. 

Regnskabet som helhed kan læses på klubbens hjemmeside. 

 

Budget: 

Allan fremlagde næste års budget – der ligeledes er at finde på hjemmesiden. 

Budgettet opererer med et årsregnskab, der slutter med et rundt nul – efter hensættelse af 25.000 kr. 

Forsamlingen havde ingen kommentarer til punktet. 



 

Medlemskontingent. 

Der var ikke fremsat forslag om ændring af kontingentet. 

 

Forslag. 

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 

 

Formandsvalg. 

Thomas Rune havde på forhånd tilkendegivet, at han ikke ønskede at genopstille til 

formandsposten. 

Bestyrelsen foreslog i stedet Henrik Andersen valgt til posten. Det skete med applaus og uden 

modkandidat. 

 

Valg til bestyrelsen. 

Ronni Jørgensen blev uden modkandidat valgt til den ledige bestyrelsespost efter Henrik Andersen. 

Allan Feld genvalgtes til bestyrelsen uden modkandidat. 

 

Suppleanter. 

Søren Hougaard nyvalgtes som suppleant til bestyrelsen i stedet for Freddy Zacho. 

Evan Jepsen genvalgtes uden modkandidat. 

 

Valg af revisor/suppleant. 

Som revisor genvalgtes Per E. Holm. 

Som revisorsuppleant genvalgtes Peter Bejerholm. 

 

Eventuelt. 

Flere emner kom til debat under punktet. 

1) Græsklipning: Ronni ønskede et større klippehold, således at der altid kan være en back up at 

trække på, hvis personen der står for tur, ikke kan komme. 

Tre meldte sig til et udvidet klippehold: Ole Jensen, Allan Feld og Lars Bregnebjerg. 

Ronni bad desuden om flere deltagere til at opsætte og passe muldvarpesaksene på pladsen. 

Der arbejdes videre med at mønstre folk til denne opgave. En mulighed er at lade det være en 

opgave for pingvinerne, når de mødes på tirsdage sommeren igennem. 



2) Nøgleudskiftning: Enighed om, at det også fremover skal være ”almindelige” nøgler, der 

benyttes til klubhus/container. 

Henrik Jørgensen sætter i gang hos låsesmed. 

Der stiles imod, at udskiftning kan ske i forbindelse med pladsdag lørdag den 16. april. 

3) Hjertestarter: P. K. Bose foreslog, at man gør et nyt forsøg på at skaffe en hjertestarter til 

klubben. Henrik Andersen retter henvendelse til Tryg Fonden om sagen. 

4) Dronelov. Der blev givet udtryk for usikkerhed m.h.t konsekvenserne af en kommende 

”dronelovgivning” og hvilken betydning det kan få for den traditionelle modelflyvning. Det var især 

usikkerhed omkring kommende regler for godkendelse af og flyvning med stormodeller, der 

ønskedes belyst.  

Allan Feld orienterede om sagen, som man i MDK følger meget nøje. 

Hvis den nye dronelov vedtages i folketinget, må stormodeller flyve på samme vilkår som mindre modeller, 

dvs. at de gerne må forlade flyvepladsens luftrum. Dette sammenholdt med at MDK mister sit 

forsikringsmonopol, kan medføre at MDK vil nedlægge stormodelkonceptet med kontrollanter og 

certifikater. 

Henrik Jørgensen luftede det synspunkt, at vi i AMC kunne fastholde et krav om certifikat på vores 

flyveplads for at hindre utrænede piloter i at flyve med tunge modeller. Det mundede ud i en lang debat for 

og imod. Den afstemte holdning blev, at vi ser tiden an og er klar til at tage sagen op hvis MDK ændrer deres 

stormodelpraksis. 

 

5) Videoovervågning. Ronni har arbejdet med en udbygning af videoovervågningen i klubben, 

sådan at der gerne fremover også kan ske overvågning af selve pladsen. Det er tanken at koble det 

op, så man kan gå ind på hjemmesiden og se aktuelle aktiviteter på banen. Et sådant system kræver 

muligvis forbindelse via mobiltelefon. 

Forsamlingen udtrykte ønske om, at der arbejdes videre med denne plan. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

Dirigent Ole Jensen takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.  

 


