
AMC bestyrelsesmøde(r) 

25. februar 2014     Ref. Helge L 

 

DELTAGERE 

Thomas Rune Petersen, Allan Feld, Henryk Zylber, Henrik Andersen og Helge Laursen. 

Som suppleanter: Evan Jepsen og Freddy Zacho 

 

KONSTITUERING 

Bestyrelsen  konstituerede sig med nyvalgte Henrik Andersen som ny pladsansvarlig. Han afløser 

Thomas Rune Petersen, der på årets generalforsamling blev nyvalgt som formand. Øvrige poster 

besattes som hidtil. Det vil sige at den samlede bestyrelse ser således ud: 

 

Formand: Thomas Rune 

Kasserer: Allan Feld 

Pladsformand: Henrik Andersen 

Sekretær: Helge Laursen 

Bestyrelse: Henryk Zylber 

Suppleanter: Evan Jepsen og Freddy Zacho 

 

Herefter blev det konstituerende møde hævet. 

 

 

ORDI NÆRT BESTYRELSESMØDE 

Arbejdet i den nye bestyrelse: Der blev i det forløbne foreningsår holdt fire ordinære 

bestyrelsesmøder. Det er ikke hensigten at holde flere i det kommende år, medmindre særlige 

forhold nødvendiggør det.  

”Ingen møder blot for mødernes skyld”, fastslog den nye formand. Han lægger i den kommende tid 

et par møder ind i kalenderen. Udover dem er det planen i vid udstrækning at maile til 

bestyrelsesmedlemmerne, når enkeltsager kan klares med det. 

 

Udstilling på Strandskolen:  

Der blev gjort status over planlægningen og aftalt en række opgaver. Herom er udsendt særlig 

opgaveliste til bestyrelsen. Der udsendes mail som reminder til alle medlemmer. 

 

Efter debatten på generalforsamlingen:  

Forslag om nye støjregler vil blive fulgt op i to tempi. Først og fremmest med hensyn til de nye 

regler for jetflyvning onsdag og lørdag formiddage. 

Bestyrelsen arbejder videre med den planlagte harmonisering af støjreglementet, sådan at alle fly 

vurderes støjmæssigt under ét uanset drivmiddel. 

Formanden udarbejder skema, der definerer de fremtidige flyvetider for forskellige kategorier. 

 

Aktiviteter 2014: Der har blandt medlemmerne været fremsat forslag om at genoptage forskellige 

konkurrence-flyvninger i lighed med, hvad man havde i AMC for år tilbage. 



Bestyrelsen vil lodde stemningen blandt medlemmerne, i første omgang ved at spørge flest muligt 

om deres mening ved den forestående udstilling på Strandskolen. Emnet vil fremover blive taget 

op sådan at der kan udarbejdes regler for forskellige konkurrenceformer. 

Konkurrencer kan evt. afvikles på særlige weekender i sæsonens løb. En anden mulighed er 

spontane arrangementer f.eks. i forbindelse med den normale klubflyvning onsdag. Dette ses 

desuden som en udmærket mulighed for styrke det sociale liv på pladsen gennem fælles grill-

aftener o.l  

 


