
 
 
AMC bestyrelsesmøde 

8. februar 2016     Ref. Helge L 

 

 

 

DELTAGERE 

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

Fraværende: Suppleanterne Evan Jepsen og Freddy Zacho.  

 

 

DEBAT OM FREMTIDIGE DRONEREGLER 

På Allans foranledning blev perspektiverne for en kommende lovgivning om regler for 

droneflyvning og eventuelle konsekvenser for almindelig modelflyvning drøftet. 

Perspektiverne er pt. noget usikre, men bestyrelsen vil opmærksomt følge udviklingen og afvente 

en konkret lovgivning. Der ændres således ikke på de nugældende pladsregler i AMC, før det evt. 

viser sig nødvendigt pga. lovgivning. 

 

 

FORSLAG T. GENERALFORSAMLING 

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen 24. feb. 

d.å. 

Fra bestyrelsen fremsættes der ingen forslag. 

 

 

GENNEMGANG AF REGNSKAB 

Det reviderede regnskab blev forelagt af kassereren. Regnskabet viser, at vi har et overskud, selv 

efter at have hensat 25.000 kr. 

   

 

GENNEMGANG AF BUDGET FOR DET KOMMENDE ÅR. 

Budget for det kommende regnskabsår blev gennemgået og er klar til forelæggelse på 

generalforsamlingen. 

 

 



BESTYRELSENS BERETNING 

Formandens udkast til beretning for det forløbne foreningsår blev gennemgået. Der var fuld 

tilslutning og ingen indvendinger fra den øvrige bestyrelse til ordlyden. Dog skal der lige tilføjes 

medlemstal. 

 

VALG OG GENVALG TIL BESTYRELSEN 

Formand Thomas Rune Petersen ønsker ikke at genopstille. 

Bestyrelsen er enig om at indstille Henrik Andersen som kommende formand. 

Til den ledige bestyrelsespost efter Henrik Andersen indstiller en enig bestyrelse Ronnie 

Jørgensen. 

På valg til bestyrelsen er Allan Feld, der genopstiller. 

Henryk Zylber og Helge Laursen er ikke på valg i år. 

Konstituerende bestyrelsesmøde skal holdes senest 14 dage efter generalforsamlingen. 

 

UDSTILLING PÅ STRANDSKOLEN 

Der opfordres til, at flere medbringer modeller til udstilling, da det forekom lidt ”tyndt” sidste år. 

Der skal hentes pølsestegere og indkøbes diverse til pølsebaren, også øl og vand. Allan har 

overblikket. 

Cacaomælk er allerede indkøbt. 

Gitte bager kage og stiller op i baren. Agnete har ligeledes lovet at være med. 

Zylber aftaler nærmere med pedellen og skaffer nøgle, så vi kan komme ind og påbegynde 

opstilling lørdag eftermiddag. 

Fire forhandlere er anmeldt og de skal have duge på bordene.  

Helge forsøger igen at skaffe lidt presseomtale (TV2 OJ samt Århus Stiftstidende). 

 

KALENDER – KOMMENDE KLUBARRANGEMENTER 

Gennemgået – vil blive offentliggjort på hjemmesiden. 

 

EVENTUELT 

Vi skal have underskrevet en stak papirer til Århus Kommune vedrørende tilskud samt 

børneattester. Allan sørger for underskrifter og rettidig indlevering til kommunen. 


