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4. august 2015     Ref. Helge L 

 

 

DELTAGERE 

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

Fraværende: Freddy Zacho. Evan Jepsen. 

 

 

STØJKLAGE  

Fra en nabo, Lars Gravco, var der indgivet en klage over støjgener og overflyvning 1. juli. 

Det indskærpes, at reglerne for luftrum gælder for ALLE. 

På vores kort over luftrum vil der blive indtegnet en ”no fly” zone omkring Gravcos ejendom. 

For god ordens skyld gentages lige de ”opstrammede” støjregler, som blev vedtaget på 

bestyrelsesmødet i januar d.å.: 

Ugens dage er fordelt mellem normal-dage og stille-dage. 

På normal-dage er det maksimalt tilladte lydniveau på 94dBa målt på 3 meters afstand. 

På stille-dage er det maksimalt tilladte lydniveau på 88dBa målt på 3 meters afstand. 

Der skelnes ikke mellem modellernes motorisering (brændstof eller el) 

Det er tilladt at begrænse lydniveauet ved at begrænse motorkraften. 

Begrænsningen skal foretages på en måde, der ikke kan ændres, medens modellen er i luften. 

 

FAMILIEDAG/MOTORKONKURRENCE 

Holdes på pladsen 15. august. Der vil om eftermiddagen blive afviklet konkurrencer for motor-fly, 

brændstof såvel som el. Banen gøres klar til limbo, start-landing samt præcisionslanding. Der 

markeres med hvid spraymaling på græsset. 

Der vil være pølser og brød til deltagerne over middag. Om aftenen holdes familietræf, hvor 

klubben er vært ved kylling, pølser, salat m.v. 

Indkøb af madvarer: Allan. Øl, vin og vand skaffer Henrik. 

Det overvejes – i lyset af tilmeldinger – om vores telt skal rejses, samt desuden om det evt. skal 

blive stående til festugeflyvningen (solidt forankret…) 

 

 



FESTUGEFLYVNING 

Helge sørger for pressekontakt med foromtaler og forhåbentlig igen indslag i TV2 Østjylland. 

Der skal laves en poster, som beskriver parkeringsforholdene. 

Henrik sørger for græsklipning, så det er muligt at lande med ultralet fly. Vi har tilsagn fra en af de 

piloter, vi fik kontakt med i Ridehuset i april. 

Der blev også truffet aftale om faldskærms-udspring, og begge dele er omtalt i festugeprogrammet. 

Henrik går til faldskærmsfolkene og prøver at aftale en fornuftig pris for deres deltagelse. 

På hjemmesiden opfordres til, at så mange medlemmer som muligt møder op om formiddagen for 

at give en hånd med de forskellige opgaver, der skal løses. 

Speaker bliver atter Steen Bluhme og dispatcher P. K. Bose. 

Det aftales, at Allan skaffer diverse forplejning. 

Formanden udarbejder skriftligt program, samt indkøber øl og vand. 

Som sidste år vil vi invitere specielt interesserede til at komme til opvisning, instruktion og info om 

klubben den følgende onsdag. 

 

REKLAMEBANNER PÅ HJEMMESIDEN 

Firmaet ”bildelshop.dk” er interesseret i at få deres reklamebanner på AMCs hjemmeside mod 

betaling.. Allan undersøger de tekniske muligheder, og hvis der ikke er problemer melder vi tilbage 

med en accept.  

 

MEDLEMSUDVIKLING 

Allan forelagde status over medlemssituationen. Den viser at der siden 1/1 er sket 9 afgange pga. 

restancer, 4. afgange pga. udmeldelse og 9 nyindmeldinger. Det aktuelle medlemstal er nu 105, 

heraf 92 aktive, 8 passive, 4 studentermedlemmer og 1 gæstemedlem. 

 

KLUBBLAD 

Deadline for bidrag til næste blad er 17. aug. Dermed bliver det muligt at udsende det til 

medlemmerne før festugeflyvningen. Det tilstræbes, at der laves medlems-artikler om diverse 

flyveemner. 

 

LOKALER 

Allan oplyser, at der er booket lokaler på Strandskolen til næste års pilottræf. Vi kan få adgang til 

hallen allerede fra lørdag kl. 16. Køkkenet og en gymnastiksal er desuden reserveret søndag 

 

Desuden er også reserveret lokaler i Elsted Beboerhus til vinterens medlemsmøder og 

generalforsamling. 

EVENTUELT 

Ingen emner til behandling. 


