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Ref. Helge L

DELTAGERE
Thomas Rune Pedersen, Allan Feld, Henryk Zylber, Henrik Andersen og Helge Laursen.
Som suppleant: Evan Jepsen.
Fraværende: Freddy Zacho

STATUS AKTIVITETER
En forrygende god sæson til dato, konstaterede formanden. Det er glædeligt at se, at der er
kommet mange nye medlemmer, at de er aktive på pladsen, samt at det ser ud til, at der bliver
ydet en god assistance til dem fra ældre medlemmer.
Der har været flere vellykkede arrangementer, bl.a. tur til Wasserkuppe, skræntflyvning ved
Hanstholm, udstilling på Wedelslund gods m.v.
Den første jet har fløjet fra vores plads og det gik fint. Muligheden for denne form for flyvning
holdes åben indtil videre på dispensationsbasis og vurderes løbende i forhold til aktivitetsudviklingen indenfor jet.

ØKONOMI TIL DATO
Det ser fint ud, oplyser kassereren. I runde tal er der ca. 10.000 kr. til rådighed for resten af
regnskabsåret i forhold til budgettet (forventet tilskud fra MDK til udstillingen på Strandskolen
indregnet).
Der ventes stadig (positivt) svar fra Modelflyvning Danmark på vores ansøgning om tilskud til
vinterens udstilling på Strandskolen.
Et mindre antal restanter ventes udmeldt snarest.

MEDLEMSTILGANG
Vi har oplevet en pæn tilgang af nye medlemmer, sådan at det samlede medlemstal nu ligger lige i
underkanten af 100.
Allan lover at maile til de nye medlemmer med oplysning om, hvor og hvordan de erhverver nøgle
til klubhus/container. Dette indføres tilmed som standard i velkomstmailen til nye medlemmer
fremover.

KOMMUNENS VANDPLANER FOR LYSTRUP ENGE
Formanden har netop været i dialog med Ole Helgren hos Århus Kommune omkring planerne for
Lystrup Enge. Situationen er, at der har vist sig behov for yderligere tekniske undersøgelser til
vurdering af risiko for udskylning af fra den nedlagte losseplads, som ligger bag den nuværende
genbrugsstation. Det betyder, at der ikke forventes yderligere afklaring før en gang i efteråret. Det
kan således konstateres at den indeværende sæson ikke vil blive påvirket af projektet.
Formanden understregede, at der er givet håndslag fra kommunens side på, at der er plads til os
på arealer bag renseanlægget i retning mod Gl. Egå.
Der er enighed i bestyrelsen om, at der nu skal arbejdes på at komme på forkant af situationen ved
at lave en plan, der detaljeret beskriver, hvad vi ønsker i forbindelse med en fremtidig flytning.

MODELFLYVNING VED WEDELSLUND
Evan fastslog, at der først efter høst kan blive tale om at etablere en plads til modelflyvning, som
godsejeren har stillet i udsigt.
Vi laver et oplæg, der skal skaffe overblik over plads, pris og øvrige vilkår for os og beder om en
reaktion fra godsejeren.
Evan fortsætter som tovholder på projektet og indkalder assistance til planlægning og
mødevirksomhed i nødvendigt omfang.

AMC DAG MED KONKURRENCER
Ideen blev drøftet og der var enighed om, at der bør arrangeres en klubdag, hvor der kan laves
konkurrencer i diverse discipliner, holdes stumpemarked, hygges omkring grill’en og lignende.
Det viste sig ikke muligt at finde en egnet dato i indeværende sæson pga. ferie og øvrige allerede
planlagte flyvearrangementer i andre klubber.
Tanken lever videre og ventes genoplivet til næste forår eller forsommer – før alle er taget på ferie.

STØJREGLER/ÆNDRINGER
En ny tanke om, at fastholde de nuværende el og brændstofdage, men samtidig tillade
brændstofmodeller med lavt støjniveau på el dage, blev konklusionen på en længere debat. Der
var ligeledes enighed om, at friholde Pingvinernes domæne tirsdag indtil kl.15 fra denne ordning.
Bestyrelsen fintænker konceptet igennem til næste møde.

EVENTUELT
Allan oplyser, at der er booket tider til indendørsflyvning på Skjoldhøjskolen, samt datoer til
vinterens klubmøder i beboerhuset i Elsted. Vil komme i kalenderen snarest.
Der søges atter om at bruge Strandskolen til pilotmøde 1. weekend i marts 2015.
Efter mødet besigtigede bestyrelsen arealerne, hvor en ny flyveplads kan komme til at ligge.
Enighed om, at vi der kan få en virkelig fin flyveplads.

Det fremgår tydeligt, at Zylber er på bølgelængde med områdets beboere. Vi bad ham derfor om at
diskutere muh-lighederne for en overtagelse; men de kvier sig noget ved at forlade området.

