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20. September 2017     Ref. Helge L 

 

 

DELTAGERE 

Henrik Andersen, Henryk Zylber, Ronni Jørgensen og Helge Laursen. Som suppleant: Poul 

Andersen 

Fraværende: Kasserer Allan Feld og suppleant Egon Stenderup. 

 

 

 

DRONEBANE 

Formanden forelagde en skitse til ansøgning til Århus Kommune om at vi får dispositionsret over et  

areal øst for nuværende hooverplads, i alt ca 5000 kvm, hvor det er ønsket at anlægge en 

dronebane. Der søges om tilskud på 20.000 kr til etableringsudgifter. 

Udover anlæg af selve banen skal der laves et mindre tårn på banen til overvågning, 

sikkerhedsbur til dronepiloter, samt anskaffes diverse flag og buer til markering af dronebanen. 

Der har allerede meldt sig nye medlemmer i forlængelse af vores dronedag. Desuden er der 

indledt dialog med Drone Akademiet, Århus, om samarbejde. Ronni har god kontakt hertil. 

Der gøres overfor kommunen gældende, at det især er ganske unge mennesker, der er meget 

optaget af droneflyvning, og at vi kan sørge for, at det kan ske under sikkerhedsmæssigt 

forsvarlige forhold. 

Ansøgnings-skitsen sendes rundt til bestyrelsen, som kan komme med tilføjelser/input, før den 

sendes til kommunen. 

 

 

”MANDEMESSE” 

Vi er blevet inviteret til at deltage på årets ”Mandemesse” i Centralværkstedet 14. oktober. 

Det drejer sig om at udstille flymodeller på et ca 30 kvm stort areal i løbet af nogle få timer. 

Ronni melder sig som ankermand, der bl.a. sørger for at der også er flysimulatorer tilstede. 

Flere meldte sig på bestyrelsesmødet som udstillere, men flere kan være med. Opfordring bør 

lægges ud på hjemmesiden). 

Der er ingen gratis parkering ved Centralværkstedet, men AMC refunderer udstillernes P-udgifter. 

 



STANDERSTRYGNING 

Var egentlig fastsat til 14. okt. Men på grund af sammenfald med ovennævnte udstilling flyttes 

standerstrygningen til 21. oktober. Allan retter på hjemmesiden.  

 

 

EVT. 

Et  par emner omkring sikkerhed blev drøftet: 

1) Der skal rejses en stolpe for enden af standpladsen, så det ved stævner er muligt at forlænge 

sikkerhedsnettet, så det også dækker af mod hooverpladsen. 

2) Der skal ved stævner opsættes ”hundehegn” ved standpladserne hele vejen hen mod det store 

net, så evt. vildfarne, lavtgående fly ikke kan komme under barrieren til fare for især mindre børn. 

 


