
 
 
AMC bestyrelsesmøde 

10. januar 2017     Ref. Helge L 

 

 

DELTAGERE 

Henrik Andersen, Allan Feld, Henryk Zylber, Ronni Jørgensen og Helge Laursen. 

Fraværende: Suppleanterne Søren Hougaard og Evan Jepsen 

 

 

HENVENDELSE FRA MEDLEM 

En henvendelse fra et medlem bl.a. med påstand om, at der fra bestyrelsens side accepteres brug 

af ulovligt udstyr på flyvepladsen blev drøftet. Der var enighed om, at bestyrelsen ikke kan sidde 

en sådan påstand overhørig. Det blev besluttet, at formanden foretager henvendelse til den pgl. og 

fremsender en advarsel, da det skete betragtes som klubskadelig virksomhed. 

 

PLADSOVERVÅGNING 

På baggrund af det seneste hærværk med bilkørsel på banen, drøftedes evt. udvidelse af den 

eksisterende kameraovervågning m. tilhørende udstyr. Ronni sørger for en grundig vurdering af 

mulighederne, samt behovet for en opgradering af softwaren. 

 

PLADSSIKRING 

Ligeledes i lyset af hærværket blev det drøftet, om vi kan søge kommunens opbakning til 

opsætning af en aflåst bom, der kan hindre ødelander i at køre på pladsen. 

Ronni kigger på praktiske løsninger og på, hvordan vi er stillet rent lovgivningsmæssigt. Hører 

også på, at vi evt. kan få kommunen til at løfte opgaven. 

I samme ærinde tager formanden kontakt til markforvalter Trolle og hører hans indstilling til 

spørgsmålet. 

 

GENERALFORSAMLING 

På grund af webside-nedbrud har Allan foretaget indkaldelse pr. mail til generalforsamlingen 22. 

februar. 

Dagsorden udsendes senere sammen med eventuelle skriftlige forslag, der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen. 



Det blev foreslået at vi arbejder på at få lavet flere relevante aktiviteter i sæsonens løb, evt. ved at 

uddelegere til ad hoc grupper. Tanken tages op på generalforsamlingen. 

Henryk Zylber opfordrede til, at vi arbejder mere målrettet med at få lavet et ordentligt klubhus. 

Han henviste til, at klubben er pænt kørende rent økonomisk, og at det må være oplagt at søge 

fondsmidler. 

Allan undersøger sådanne muligheder hos DGI. 

Formanden presser på for, at vi kan få en flerårig lejekontrakt for området. 

Desuden tages emnet op på generalforsamlingen med henblik på at finde medlemmer, der har 

erfaring med at skaffe fondsmidler. 

På valg ved generalforsamlingen er Henryk Zylber og Helge Laursen. Begge modtager genvalg. 

 

UDBEDRING AF PLADS 

Medlemmer opfordres til at møde op med hver sin rive fredag 13. januar for at give banen lidt 

”førstehjælp” efter hærværket. 

Ordinær pladsdag er fastsat til lørdag 22. april. 

Ronni undersøger priser og materialebehov for flisebelægning ved ladebordene, evt. opsætning af 

endnu et bord, hvis der kan skaffes de nødvendige ophæng. 

 


