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DELTAGERE 

Henrik Andersen, Ronni Jørgensen, Allan Feld og Helge Laursen. Som suppleant: Egon Stenderup  

Fraværende: Henryk Zylber og suppleant Poul Andersen. 

 

 

STATUS 

Kassereren gennemgik den almindelige økonomiske situation pr. dd. Konklusionen er, at der pt. 

mangler indtægter i forhold til budgettet. Det skyldes i høj grad, at mange er i restance. 

 

 

DRONEBANE 

En ansøgning om tilskud til Århus Kommune kan først indsendes til efteråret, viser det sig. 

Anlægsudgifterne skal dog afholdes, før der kan søges om refusion.  

Dronebanen planlægges udlagt på et areal 50 x 100 meter i forlængelse af den nuværende 

hoverbane. 

Ronni indhenter tilbud på jordarbejde og såning af græs. Udover anlæg af selve banen skal der et 

skur på banen til overvågning, overdækket sikkerhedsplads til dronepiloter, samt anskaffes diverse 

flag og buer til markering af dronebanen. 

Desuden skal der foretages forskellig beplantning på og omkring banen. 

Der anslås udgifter på 11.000 kr. for skur, 10.000 kr til jordarbejde/græs samt 5.000 kr. til 

bevoksning, i alt 26.000 kr. 

Der vil blive afsat et rammebeløb på 30.000 kr i budgettet, da det så vil være nemmere at søge 

diverse tilskud til de enkelte delprojekter 

Om baneforhold i øvrigt kunne Ronni oplyse, at det nu er aftalt med Lars Gravco, at han fremover 

varetager klipning af det lange græs omkring banen efter nærmere aftale med Ronni. 

 

JETFLYVNING 

Spørgsmålet var oppe at vende på generalforsamlingen. På given foranledning indskærpes, at der 

er aftalt en forsøgsordning, hvor der kan flyves med jet op til P20 (2 kg turbine), også på søndage. 

Det understreges, at der er tale om en forsøgsordning, som af bestyrelsen kan tilbagekaldes, hvis 



det medfører naboklager. Alt vil blive indskærpet i en kommende opstramning af pladsreglerne, 

som Allan har under udarbejdelse. 

 

PLADSDAG 2 

19. – 20. - 21. maj. Der er bestilt fliser, grus og gravemaskine til etablering af fliseplads langs 

ladebordene. Ronni påbegynder jordarbejde snarest med lånt gravemaskine. Graver evt også en 

rende til nedlægning af  230 volt kabel til det planlagte skur på den kommende dronebane. 

Før pladsdagen renser Ronni gammel maling af container og klubhus, så de er klar til maling. 

Allan kontakter Henrik Jørgensen om levering af maling. 

 

MODELFLYVNINGENS DAG 

Vi spørger på Facebook og pr mail om nogen vil komme på dagen, 27. maj, og være til rådighed 

for eventuelle gæster med råd og vejledning, herunder især om klubmedlemsskab. Viser det sig, at 

det bliver godt vejr, og at der så kan forventes mange besøgende, vil sikkerhedsnettet skulle 

sættes op. 

 

 

MOTORKONKURRENCE 

Der inviteres til 25. aug. Ronni bestiller toiletvogn, som så evt. kan blive til festugeflyvningen 2. 

sept. Og efterfølgende dronestævne 7. – 8. – 9. sept. 

 

FESTUGEFLYVNING 

Afholdes søndag den 2. september med onsdag den 5. som reservedag. Program som vanligt, og 

hvad vi ellers kan hitte på. 

Ronni finder ud af at anskaffe et nyt slæbebanner med klubnavn og logo. 

 

EVT. 

Et par emner omkring eventuelle indslag ved festugeflyvning blev vendt. 

Helge forelagde en skriftlig skitse til opstramninger og forbedringer omkring afviklingen af pilottræf 

på Strandskolen. 

 


