
 
 
 
 
 
 
 
 
 

April 2002 
 



Aarhus Modelflyve Club 
Bestyrelsen: 

Formand: Ove Foldbjerg 86 17 86 01  
Kasserer: Per E. Holm 86 78 41 91  
Pladsforvalter: Ole Thoft Jensen 86 94 22 80  
Sekretær: Allan Feld 86 13 41 40  
Instruktører: Lars Christensen 76 96 02 93  
Ad hoc: Steen Bluhme  86 15 44 41  

------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontaktpersoner: 
Pladsforvaltning og Materiel: Ole Thoft Jensen 86 94 22 80 
Sikkerhedsrepræsentant / plæneklipning: Ole Thoft Jensen 86 94 22 80 
Instruktører og A-Certifikat: Lars Christensen 76 96 02 93 
Bladet AMCnyt Allan Feld / SB 86 13 41 40 
Nøgler til plads bom og klubhus: Ove Foldbjerg / Steen Bluhme 
RC-Unionen: Per E. Holm 86 78 41 91 
Webmaster:  Lars Christensen 76 96 02 93 
 - do - Jan R. Mikkelsen   86 78 30 92 
Hjemmeside: www.amc-rc.dk  Debatforum amc-rc@eGroups.com 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Instruktører: 
Motorfly: 
Peer Lau Madsen 97 91 41 00 
Ole Jensen 86 94 22 80 
Lars Christensen 86 21 25 93 
Mikkel Holch 86 21 23 42 
Per E. Holm 86 78 41 91 
 

Svævefly: 
Lars Christensen 76 96 02 93 
 

 
Helikoptere: 
Jes Christensen 86 17 18 16 
Mikkel Holch 86 21 23 42 
 
 

Stormodeller (>7 kg.): 
Ole Jensen Kontrollant 86 94 22 80 
Michael Bach 86 17 03 95 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Flyvetider for motorfly: 
Mandag 09.30 - 22.00 
Onsdag 09.30 - 22.00 Klubaften 18.30-21 
Fredag 09.30 - 20.00 
Lørdag 09.30 - 18.00 
Søndag 11.00 - 16.00 Kun i perioden 15/9 - 1/4 

Ud over disse tider er flyvning  med brændstofmotor  ikke tilladt. 
For Elektrofly og Svævefly er der ingen begrænsninger. 
AMCnyt udkommer ca.  1/4, 1/9, 1/12,  DEADLINE for indlæg er 

senest 14. dage før 
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http://www.amc-rc.dk/


PLADSDAG 
Lørdag den 13 april 2002 

Kl. 10.00 
 
 
 
Vores plads trænger som sædvanlig til en 
omgang, inden starten af den nye sæson. 
Mød op og giv en hånd med. Vi skal:  
 

• Samle/Male bænkebordene 
• Reparere og rengøre huset. 
• Tromling og planering af baner og parkeringsareal 
• Fjerne muldvarpeskud  
• Fylde hullet ved siden af kortbanen. 

 
Der er arbejde nok til nogle timer, og der er sikkert lidt for-
plejning til de som hjælper. 
 
 

Ole Jensen leder og fordeler arbejdet 

 
Vi holder standerhejsning kl. 13.00 
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Referat af AMC generalforsam-
ling d. 20/2 2002 

 
På trods af den barske snestorm blev general-
forsamlingen afholdt planmæssigt d. 20/2 
2002. Seks forfrosne og snedækkede med-
lemmer havde kæmpet sig vej til lokalet på 
Vilhelm Bergsøesvej nr. 15. 
 

Valg af dirigent: 
Per Holm blev valgt som dirigent, og startede 
med at konstatere, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt og var beslutningsdygtig. 
 

Bestyrelsens beretning ved formanden 
Da formand Steen Bluhme havde valgt sydens 
sol frem for en god dansk snestorm, gennem-
gik Ove Foldbjerg bestyrelsens årsberetning 
på hans vegne. Beretningen blev godkendt 
uden kommentarer. 
 

Godkendelse af regnskab 
Per Holm fremlagde foreningens reviderede 
regnskab, der viser et resultat på 4.500 Kr. 
Resultatet er belastet af ekstraordinære udgif-
ter til pladsvedligeholdelse samt til indkøb af 
ny plæneklipper og en PC til klubbens drift. 
Regnskabet er forbedret lidt af at klubben har 
indkasseret forsikringssummen på 5.500 Kr. 
for det stjålne solpanel.  
Regnskabet blev godkendt. 
 

Godkendelse af budget 
Per Holm fremlagde budgettet for 2002, hvor 
den væsentligste indtægt er klubkontingentet 
på 31.000 Kr. indbetalt af  75 seniorer, 4 juni-
orer og 7 støttemedlemmer. 
Der er budgetteret med et resultat på 4.500 
Kr. I budgettet er indeholdt udgifter til erstat-
ning af solpanelet eller anskaffelse af anden 
form for strømforsyning. 
Det nuværende kontingent bibeholdes. 
Budgettet blev godkendt. 
 

Indkomne forslag 
Der var ikke indsendt forslag til behandling. 
 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg til bestyrelsen var Ove Foldbjerg, Per 
Holm og Lars Christensen. 
Ove og Per modtog begge genvalg, mens Lars 
ikke ønskede genvalg, da han er flyttet fra 
Århus. I stedet blev Allan Feld valgt ind i be-
styrelsen. 
 

Valg af suppleanter 
Det blev besluttet at vælge 3 suppleanter. Det 
blev Lars Christensen, Hans Henrik Gerkens 
og Jes Schmidt. 
Suppleanterne vil blive inviteret til at deltage 
i bestyrelsens møder uden stemmeret. 
 

Valg af revisor 
Richard Møller Nielsen blev genvalgt som re-
visor. 
Der blev ikke valgt revisorsuppleant. 
 
 

Eventuelt 
Efter et forslag fra Jan Mikkelsen blev det be-
sluttet at bestyrelsens medlemmer samt klub-
bens instruktører skal portrættéres på klub-
bens Internet hjemmeside under kontakt-info. 
Der vil blive indhentet accept fra hver enkelt. 
 
Der er  tilbagegang i svæveflyvernes aktivitet. 
Det skyldes, efter flere medlemmers udsagn, 
banearealets lidt vanskelige forhold for denne 
gruppe. Den nye bestyrelse blev pålagt at ar-
bejde for en generel forbedring af forholdene 
på klubbens arealer. Bestyrelsen vil tillige 
undersøge muligheden for at leje et egnet 
klublokale i banens nærhed. 
 
Den nye bestyrelse blev også pålagt at udsen-
de de reviderede vedtægter og pladsregler 
sammen med det kommende nummer af 
AMC-nyt. 
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Per Holm konstaterede med beklagelse en 
række kontingentrestancer. Der vil blive ud-
sendt rykkere i marts. 
 
Lars vil på grund af sin fraflytning ikke læn-
gere være så flittig en gæst på banen og vi 
kommer til at savne en flittig instruktør. Der-
for opfordres alle erfarne piloter til at give en 
hånd med, når nye medlemmer skal hjælpes i 
gang eller gæster skal have en oplevelse. 
Bortset fra den obligatoriske forsikring via 
RC-Unionen, stilles der ingen formelle krav 
til instruktører. Men vi skal naturligvis sikre, 
at gæster og nye medlemmer får den bedst 
mulige oplevelse, og helst også får deres fly-
ver med hjem i ét stykke. 
 
Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes 
20/3 2002. 
 
 

Bestyrelsens beretning for 2001 
 
Der er i det forløbne år er udkommet 3 numre 
af AMCnyt, og som sædvanligt er årets for-
skellige begivenheder omtalt. 
Vi skal alligevel, som lovene foreskriver, 
komme med bestyrelsens beretning. 
Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af  
 
Steen fortsatte som formand 
Per Holm overtog kassererposten efter Ole 
Ole blev Pladsformand / plæneklipning og 
sikkerhedsrepræsentant 
Ove påtog sig jobbet som Sekretær og ad hoc 
(praktiske gris) og 
Lars fortsatte som instruktørleder. 
 
Ved årets udgang havde vi 86 medlemmer.  
 
Der er ikke i det forløbne år sket de store re-
volutioner i klubben, men vi har dog fået gen-
nemført en længe tiltrængt revision af vores 
nøglesystem. Alle klubbens låse blev kodet 
om og der blev udleveret nye nummererede 
nøgler til de medlemmer der ønskede det. Vi 
har nu styr på hvem der har hvilke nøgle. Det 
medførte at vi nu har ca. 50 nummererede 

nøgler i omløb, inklusive de nøgler der er ud-
leveret til kommunen og til landmanden, Der 
blev annulleret ca. 15 nøgler der ikke blev 
fornyet. Det er vores håb at fremtidige besty-
relser vil holde systemet opdateret, så vi ikke 
igen får så mange nøgler i fri dressur.  
Det var jo meningen at vi skulle have vores 
bom lås, så uvedkomne ikke umiddelbart kun-
ne køre ind og lave hærværk og tyveri. Men 
efter at have mistet 3 låse som blev klippet op 
og fjernet af folk der lavede indbrud på gen-
brugspladsen, har vi valgt at lade bommen 
være ulåst indtil videre. Vi vil dog kraftigt op-
fordre medlemmerne til altid at sætte bommen 
for når sidste mand forlader pladsen.  
 
En enkelt alvorlig episode skal nævnes. Vi fik 
en klage fra kommunens Fritids- og kultur-
forvaltning over overflyvning af boldbanerne. 
Det var boldklubbens formand der havde kla-
get. Bestyrelsen tog straks sagen op og skrev 
til hvert enkelt medlem og præciserede vores 
baneregler. Det blev meddelt i klart sprog at 
vi ikke ville accepterer flere klager over over-
flyvninger.  
Efterfølgende har Steen haft møde med for-
manden for boldbanerne, og opfordret ham til 
at klage direkte til bestyrelsen, hvis der igen 
skulle forekomme overflyvninger. 
 
Vejret i den forløbne sæson har været rime-
ligt. Det har haft en positiv indflydelse på ak-
tiviteterne på pladsen. Der har været et jævnt 
godt fremmøde på de fleste flyvedage. Det er 
lidt trist at svæveflyveraktiviteten ikke mere 
er så stor som vi oplevede for få år siden. Der 
er dog heldigvis stadig nogle som holder ak-
tivt ved, og som også deltager flittigt i arran-
gementer / konkurrencer udenfor AMC.  
Også på tirsdagene kan man i reglen kunnet 
finde folk på pladsen næsten uanset vejret, 
Selvom Pingvinerne desværre har været lidt 
hårdt ramt af sygdomme, er de  flittige til at 
møde op. 
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På sidste generalforsamling blev det vedtaget 
at banerne skulle restaureres og jævnes. De 
var efterhånden blevet noget ødelagt af de 
mange muldvarper. Vi fik en entreprenør til at 



jævne huller ud. Aftalen var, at det skulle ske 
med sandmuld, men da entreprenøren ikke 
kunne få det fordelt ordentlig, valgte han at 
køre sand på i stedet for. Det medførte des-
værre at græsset ikke kunne gro på de steder 
hvor sandet var lagt,  og der gik en god del af 
sommeren inden det lykkedes at få de bare 
pletter kradset så meget op at de nye græsfrø 
kunne få fat. Den proces tror jeg ikke vi gen-
tager. Vi fik et kommunalt tilskud til projek-
tet. 
 
Det var jo lykkedes os at få vores solpanel til 
at fungerer og vi havde rigeligt med strøm. 
Desværre var der nogle langfingrede menne-
sker der mente at de havde mere brug for sy-
stemet end vi, så det hele blev stjålet. Selv 
den regulator der san inde i huset blev fjernet. 
Vi har fået en erstatning fra forsikringsselska-
bet, og skal nu overveje om vi fortsat skal ha-
ve et sådan system med fare for at det så også 
forsvinder, eller om vi skal investerer i en an-
den form for strøm. 
 
Vi har også i 2001 haft en annonce i Århus 
onsdag. Den var indrykket omkring  
St. Bededag. Det viser sig at folk gemmer så-
dan en annonce, for vi får henvendelser længe 
efter at den har været indrykket. 
Vi får også en del henvendelser på grund af  
vores hjemmeside. Vi har nu fået links fra 
bl.a. Aarhus.dk (Århusportalen) Hvis folk sø-
ger hobbyklubber i Aarhus, så er AMC det 
første der dukker op. 
 
Vi har også i det forløbne år deltaget i flere 
udstillinger.  
Århus Kommune opfordrede os til at deltage i 
Rådhushallen på en udstilling for Seniorer. 
Den var meget besøgt, de officielle tal sagde 
9000 besøgende.  Vi kan forhåbentlig vente 
en medlemstilgang som resultat. 
Vi har også igen i år deltaget i fugleudstillin-
gen. Også denne udstilling er godt besøgt.  
Vores festugearrangement forløb og efter tra-
ditionen. Vi er jo noget afhængig af vejret, så 
det er meget forskelligt hvad vi får ud af det 
arrangement, men det samler jo vores med-

lemmer om en opgave og er dermed med til at 
styrke sammenholdet. 
 
Vores deltagelse i sådanne arrangementer er 
med til at gøre foreningen kendt, også overfor 
de myndigheder som vi skal samarbejde med, 
og det er vigtigt.  
Vi har dog måttet sige nej tak til et par andre 
invitationer til udstillinger, idet vi ikke mente 
at kunne samle medlemmerne om det, lige-
som udbyttet skønnedes at blive for lille. 
 
Som noget nyt, har Lone arrangeret indendørs 
flyvning 4 gange i denne vinter. Det foregår 
på Skjoldhøj Skolen. Det er et fint initiativ 
som bestyrelsen meget påskønner. 
 
Det var hvad vi mener bestyrelsens beretning 
for 2001 kunne indeholde denne gang, og vi 
svarer gerne på spørgsmål om de forskellige 
emner. 
 
SB 
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AMC Bestyrelsesmøde 
Mødereferat 
20 marts 2002 

Dagsorden 
Gennemgang af generalforsamlingen samt 
referat 
Konstituering af bestyrelse 
Forberedelse af næste blad 
Forberedelse af pladsklargøring 
Forberedelse af svævekonkurrence 
Tekst til festuge programbogen 
Diverse 

 

Deltagere: 
Steen Bluhme 
Ove Foldbjerg 
Per E. Holm 
Hans Henrik Gerkens 
Ole T. Jensen 
Allan Feld 

Afbud: 
Lars Christensen 
Jes Schmidt 

Gennemgang af generalforsamlingen samt 
referat 
Referatet blev godkendt og bringes i klubbla-
det. 

Konstituering af bestyrelse 
Efter lang og trofast tjeneste stillede Steen 
formandsposten frit.  
Ove blev foreslået som ny formand og mod-
tog valget. 
 
Den nye bestyrelse er sammensat på følgende 
måde: 
Formand: Ove Foldbjerg 
Kasserer: Per E. Holm 
Sekretær: Allan Feld 
Pladsformand: Ole T. Jensen 
PR og kontakt F&K: Steen Bluhme 

Den nye bestyrelse samt klubbens regnskab 
indberettes til F&K. 

Forberedelse af næste blad 
Der blev på mødet nedsat en redaktions-
gruppe med ansvar for klubbladets udgivelse. 
Gruppen består af Hans Henrik Gerkens, Jes 
Schmidt, Ove Foldbjerg og Allan Feld samt 
Steen Bluhme som teknisk rådgiver. 
Der er aktuelt 1500 fortrykte bladomslag. Det 
blev besluttet at disse skal bruges, før der ta-
ges stilling til evt. nyt layout og/eller produk-
tionsmetode.  
Første udgivelse 2002 skal ske i god tid før 
standerhejsningen d. 13/4, så indbydelsen kan 
trykkes. 
Bladet skal som minimum indeholde: Referat 
af generalforsamlingen, Klubbens nye ved-
tægter fra 2001, pladsreglement samt klubka-
lenderen for 2002. Der er også udkast til et 
par artikler. Som udgangspunkt planlægges 
yderligere 2 udgivelser i år. 
Redaktionsgruppen mødes første gang tirsdag 
d. 26/3 kl. 19:30 hos Steen, hvor der, foruden 
bladet, skal arbejdes med en ny klubinforma-
tion til opslag på klubhuset og til klubbens 
WEB-side. 

Forberedelse af pladsklargøring 
Pladsklargøring finder sted ifm. Stander-
hejsningen d. 13/4.  
Standerhejsningen annonceres i klubbladet og 
Allan udsender tillige erindring via E-mail en 
uge før. I bladet opfordres folk til at medbrin-
ge skovle, koste, håndværktøj og klude til 
rengøring. 
Ole planlægger dagens aktiviteter, så alle 
fremmødte kan gå frisk til opgaverne. 
Ole fik bevilliget leje af trailer til at hente 
plæneklipperen hjem til forårsklargøring. 
Ole vil kontakte Århus Kemi for at høre om 
de kan sprøjte bane arealet mod ukrudt for 
rimelige midler. 
Ole køber gødning. 
Steen kontakter Elo for at spørge om vi igen 
må låne haveforeningens tromle. 
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Ove indkøber Gl. Dansk og brændevin til at 
klare stemmerne og Per indkøber pølser, brød 
og tilbehør til at klare sulten. 
Allan køber Gori 88 og pensler til at smøre 
bænke og rækværk. 
Steen går i spidsen for at flytte sandkassens til 
en bedre placering, f.eks. til hjørnet ved Fort 
Knox. Sandet skal udskiftes og der skal evt. 
lægges ny bund. 

Forberedelse af svævekonkurrence 
Hans Henrik tilbyder at stå for arrangementet 
af den årlige svæveflyvekonkurrence d. 26/5. 
Hans Henrik kontakter Lars for lidt faglig bi-
stand. Allan vil gerne assistere med det prak-
tiske. 
Allan foreslog at tilføje en HLG-klasse til 
stævnet og vil undersøge om der er interesse. 

Tekst til festuge programbogen 
Den tidligere anvendte tekst er stadig udmær-
ket, og Steen vil indsende den igen. 

Diverse 
De grå pingviner er blevet omtalt i kom-
munens magasin for lokalcentre. 
Efter Oves forslag er det besluttet at udvide 
motorflyvetiden om mandagen til kl. 22.00. 

Igen i år vil vi annoncere for klubben i Århus 
Onsdag i løbet af maj. Steen formidler. 
Pladsforholdene blev diskuteret, og det blev 
besluttet, at der skal udpeges et pladsudvalg 
på næste bestyrelsesmøde. Udvalget vil blive 
sammensat efter deltagernes mulighed for at 
bidrage. 
 
Udvalgets mandat bliver at udarbejde forslag 
til omlægning af pladsen, med det formål at 
forbedre lokaleforhold, indendørs faciliteter 
og baneforhold, ikke mindst for svæveflyver-
ne. Udvalget kan vælge at udarbejde et samlet 
forslag beregnet på forelæggelse for kommu-
nen. 
Vi kan ikke forvente at Lars fortsat kan bruge 
lige meget tid på at vedligeholde klubbens 
WEB, og Per undersøger, om der er mulighed 
for at andre, gerne flere, personer kan overta-
ge. 
Fordi det også bliver sjældnere at vi ser Lars 
på banen, overvejes det indtil næste bestyrel-
sesmøde om der kan/skal genindføres en in-
struktør vagtordning. 
Næste bestyrelsesmøde afholdes 1/5. Mø-
delokale aftales senere. 
 
 

Nye medlemmer  
Md. nr. Fornavn Efternavn Adresse Post. By Telefon 
298 Domingo Skammelsen Segaltvej 10 8541 Skødstrup 86 99 35 07 

 
Klubben byder velkommen 
 

Kommende arrangementer 
Husk inden næste blad kommer: 

 
DAG DATO TID AKTIVITET 
Søndag  26/5 Kl. 10.00 AMC Klubkonkurrence Svæve 
Lørdag 15/6 Kl. 13.00 Motorflyve konkurrence 
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