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Indkaldelse til generalforsamling 
Det var kattens 
Modeludstilling 2015 
 

Fra standerstrygning 
Fra festugeflyvning 
 
 

 
Henrik Jørgensens Beast, som fik godt med gas under opvisningen. Her fotograferet af Steen Hovmand 

  

      December 2014 



 

 

 

Hjemmeside: http://www.amc-rc.dk  

Bestyrelsen 

Formand Thomas Rune 30 68 15 87 thomasrune@hotmail.dk 

Kasserer Allan Feld 86 13 41 40 allan.feld@mail.tele.dk 

Pladsforvaltning Henrik Andersen 41 43 10 40 lis-henrik@andersen.tdcadsl.dk 

Sekretær Helge Laursen 30 87 09 70 gunsmoke@youmail.dk 

Bestyrelse Henryk Zylber 20 41 79 39 hzylber@post2-tele-dk 

 

Kontaktpersoner 

Pladsformand Henrik Andersen lis-henrik@andersen.tdcadsl.dk 

Sikkerhedsansvarlig Ole Jensen ole-hv15@stofanet.dk 

Klubbladet AMC-nyt Allan Feld allan.feld@mail.tele.dk 

Nøgler til klubhus Henrik Jørgensen henrik@nordiskmalerteam.dk 

Webmaster Allan Feld allan.feld@mail.tele.dk 

 

Instruktører       (navne markeret med * er også kontrollanter for certifikatprøver) 

Motorfly brændstof:  Motorfly elektriske 

Christian Kaastrup 50 46 08 55 Henrik Jørgensen 26 71 24 10 

Allan Feld* 86 13 41 40 Troels Gripping 31 21 19 42 

Svævemodeller:  Stormodeller motor (A):  

Thomas Rune* 30 68 15 87 Ole Jensen*   86 94 22 80 

Troels Gripping 31 21 19 42 Peter Bejerholm* 86 75 25 15 

Helikopter   

Robert Svendsen* 61 33 60 21 Thomas Rune 30 68 15 87 

 

 

Regler om begrænsning af motorstøj 

 

Flyvning med brændstofmotor er tilladt i følgende tidsrum: 

Mandag 09:30 22:00  

Onsdag 09:30 22:00  

Fredag 09:30 20:00  

Lørdag 09:30 20:00  

Søndag 11:00 16:00 Fra 15/9 til 1/4 
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Indkaldelse til ordinær 
 

Generalforsamling onsdag d. 25. feb. 2014 

kl. 19.30 i Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup 

 
 

               Dagsorden i flg. vedtægterne: 

 

 1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden. 

3. Godkendelse af regnskabet 

4. Fremlæggelse af budget 

5. Indkomne forslag 

6. Fastsættelse af medlemskontingent 

7. Valg af formand 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 

 valg af unge observatører, hvis der er fremsat ønske herom. 

9. Valg af suppleanter 

10. Valg af revisor 

11. Valg af revisorsuppleant 

12. Eventuelt 
  

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes som  

brevpost eller E-mail til klubbens sekretær senest 1. februar 2015. 

 

Email adresse: gunsmoke@ youmail.dk   

Postadresse:  

Helge Laursen 

Vestre Fasanvej 39 

8410 Rønde 

 

 

 Bestyrelsesmedlemmer på valg: Suppleanter på valg: 

 Helge Laursen 

Henryk Zylber 

Evan Jepsen 

Freddy Zacho 

  

Revisor på valg: 

 

Revisorsuppleant på valg 

 Per E. Holm Steen Bluhme 

 

 

 

Med venlig hilsen, 

Bestyrelsen 

 

 



 

 

Det var kattens 

 

I sæsonen 2014 har AMC haft en klubmaskot. En rød kat. Den kunne godt ligne Garfield som 

ung. 

I starten af 

maj, da sæ-

sonen var vel 

i gang, kom 

katten på be-

søg en gang 

imellem oppe 

fra krattet. En 

hyggelig kat, 

meget selska-

belig og en 

lille smule 

anstrengende, 

når den var 

mest i kælehumør. Så kunne der godt ryge en he-

likopter ud over bordkanten, hvis den lige stod 

hvor katten skulle gå. 

 

Katten var i god foderstand og den var velplejet 

og fin i pelsen. Vi antog at den hørte hjemme et 

sted i nærheden. Men efterhånden som vi kom 

hen på sommeren, var katten der stort set altid. 

Vi fik det indtryk, at den til sidst boede på flyve-

pladsen og det var i alt slags vejr. Nogen havde 

taget en gammel kuglestol med på flyvepladsen 

og placeret den under halvtaget. Det blev efter-

hånden kattens faste plads. Dér lå den, når vi 

kom, og dér lagde den sig igen, når vi gik. 

 

Men midt i oktober synes Christian, at det blev 

for meget. Selv om han købte mad til katten, var 

den begyndt at blive mager og mindre velplejet. 

Med vinteren i sigte, var det på tide at gøre no-

get. Christian tog katten med til dyreværnet og 

fortalte dem hele historien. De ville gerne tage 

imod katten, og den blev undersøgt og fundet 

sund og rask. 

Katten bar ikke chip og den var ikke øre-tato-

veret, så den blev fremlyst på dyreværnets 

hjemmeside. Dyreværnet fortalte, at hvis ingen 

havde gjort krav på katten i løbet af 14 dage, så 

ville den blive givet fri, sådan at en anden fami-

lie kunne få den. 

 

Ved redaktionens slutning var katten ikke længe-

re på dyreværnets web for fundne dyr, så den har 

nok fået sin familie tilbage - eller en ny og bedre. 

 

Modeludstilling – Jysk modelflyvemøde 2015 

Det gik jo 

rigtig godt 

med udstil-

lingen sid-

ste år og 

igen i år, så 

vi er klar til 

at prøve en 

gang mere. 

Det lykkedes faktisk at få et beskedent økono-

misk overskud i år, som blev yderligere forbedret 

da det ansøgte tilskud fra Modelflyvning Dan-

mark kom i kassen. Overskuddet før tilskud var 

1.400 Kr. og efter tilskuddet på knap 4.200 Kr. 

Så vi gør det ikke for at blive rige, men fordi det 

er sjovt, og det er godt for modelflyvningen.  
 

Når overskuddet ikke er større trods en ihærdig 

indsats fra vores to kioskpiger og deres med-

hjælpere, skyldes det at udgifterne til kioskvarer 

og udstyr er høje – og så er der også lige husle-

jen. En af de ting vi vil forsøge at spare på til den 

kommende udstilling er brødvarmere og pølse-

stegere. De er dyre at leje, og det må kunne gøres 

på en anden måde. Hvis nogen har en god idé til 

hvordan vi kan komme billigere til udstyret eller 

kan foreslå et alternativ, er det meget velkom-



 

ment. Den simple mulighed er at varme brødene 

i skolekøkkenets ovne og nøjes med at koge pøl-

serne, men kogte pølser er nu lidt triste.  

 

Vi håber selvfølgelig, at alle vil være med til at 

hjælpe med udstillingen som i de foregående år. 

Vi mødes lørdag aften og stiller op – det tager et 

par timer, og så går det ellers løs fra søndag 

morgen kl. 7. 

Vi skal nok satse på at finde nye udstillere. De 

gamle er blevet slidt op af krise og ingen kunder. 

  

Fra Standerstrygningen 

Lige pludselig, som det går allerbedst, skruer vor 

Herre sparepæren i, og sæsonen er slut. 

 

Vi holdt sæsonafslutning d. 18. oktober. Vejret 

var godt til lejligheden, og der var god tid og 

mulighed for nogle flyveture. Vores vindpose 

blev taget ned for sidste gang, Vi har nemlig fået 

en ny af Modelflyvning Danmark med deres lo-

go på. Faktisk var det vores 50 års jubilæumsga-

ve, men den var blevet lidt forsinket på systuen, 

der skulle brodere den. Forsinkelsen kan i nogen 

grad skyldes at vindposen ikke var blevet indle-

veret til systuen, men undskyldninger er der jo 

alle vegne. Til foråret kommer den til vejrs med 

broderi og det hele. 

 

Thomas så tilbage på sæsonen og ikke mindst på 

udsigterne til at flyvepladsen skal flyttes – eller 

rettere – vi skal flyttes. Græsset bliver jo nok 

hvor det ér, selv om det bliver sumpgræs. 

Som bekendt har kommunen planer om at vores 

flyvepladsområde m.m. skal tjene som regn-

vandsoverfald for Lystrup, og derfor skal være 

våd-eng. Men flere ting ser ud til at udskyde pro-

jektet. Dels skal der tages hånd om kemikalieud-

sivning fra den nedlagte losseplads og dels skal 

der findes budgetter. 

 

Det har været en sæson med det bedste vejr i 

mands minde, og med den mest velplejede bane 

vi nogen sinde har haft. Måske er vi heldige at få 

en sæson mere på stedet.  

 

Festugeflyvningen 

Det blev en flot opvisning igen. Vi har så mange 

flotte modeller og så mange gode piloter, at kun 

vejret kan ødelægge opvisningen.  

Det gjorde det heldigvis ikke. Og der kom rigtig 

mange tilskuere – så mange at det kneb med par-

keringspladserne. selvom vi havde inddraget et 

stort område langs tilkørselsvejen. Her kunne 

man parkere i 4 rækker, og det blev der brug for. 

MDK havde ligesom sidst år arrangeret Model-

flyvningens dag på denne september søndag, 

som også var anden søndag i festugen. Man kan 

godt forestille sig, at den megen presseomtale i 

de lokale medier samt plakatopslag i Brugsen i 

Lystrup har trukket ekstra besøgende til. 

 



 

Vi havde ingen gæstepiloter i år. Det har vi haft 

de seneste år, men vi kunne sagtens selv fylde 

luftrummet. Bose var flyveleder. Med myndig-

hed sørgede han for at gruppere modeltyperne og 

sørgede for at der skete noget i luften hele tiden. 

Steen Bluhme fortalte publikum om modellerne 

og flyvningen. 

 

Et ægtepar med stor interesse for fotografering, 

spurgte om de måtte gå på banen og tage billeder 

af modellerne i luften. Det fik de lov til efter for-

nøden sikkerhedsinstruktion. Det kom der gode 

billeder ud af, som kan ses på vores hjemmeside. 

Vi har fået et udvalgt af billederne fra fotografen 

Steen Hovmand Lassen, som vi kan gengive un-

der forudsætning af behørig kildeangivelse. Dvs. 

billederne må ikke kopieres fra vores hjemme-

side og bruges uden kildeangivelse. 

 

Henrik Jørgensen startede sin jet-model – en Eu-

rosport - op nogle gange. Turbinelyden er noget 

der fanger publikums opmærksomhed. Det er 

også altid en succes at tilbyde udvalgte fra publi-

kum at prøve at holde modellen fast på jorden, så 

de kan mærke kraften fra turbinen – 18 Kg sta-

tisk tryk. Modellen skal have mere start- og lan-

dingsbane end vi kan tilbyde, specielt pga. træ-

erne i skellet mod de tidligere fodboldbaner. Ved 

østenvind giver det for stejle landing. Så jetten 

kom ikke i luften denne dag. 

 

Det havde været diskuteret, om vi skulle tilbyde 

prøveture til publikum i år. Det har vi jo gjort for 

år tilbage. Beslutningen blev, at det skulle vi, 

men ikke på selve opvisningsdagen. I stedet for 

kunne folk tilmelde sig til den efterfølgende ons-

dag aften. Samme aften havde Thomas aftalt 

med Ingeniørforeningen, at de ville komme 40 

mand høj og bred, for at få noget at vide om mo-

delflyvning og for at få prøveture. Det gik væl-

digt, bortset fra at vi tabte et par modeller – bl.a. 

min trofaste gamle Partenavia. Lærer/elev-

styringen svigtede og træerne fangede den løbske 

model. Med god hjælp fra bl.a. Peter Lotus fik 

jeg modellen ned igen. Men træerne beholdt vin-

gen, så affaldsspanden fik resten. Og er vingen 

ikke faldet ned, så hænger den der endnu, som 

den gamle digter (næsten) sagde. 

 

Vores raske kiosk-piger Gitte og Agnete stod in-

de for en god omsætning i kiosken. For første 

gang i mange år gav kiosksalget ved festugen 

overskud - og det både lørdag og onsdag. På fle-

re tidspunkter var der en betydelig lang kø ved 

kiosken, og der blev udsolgt af næsten alle varer. 

 

Pigerne skal have rigtig mange tak for indsatsen. 

  
 

Vi havde lånt MDK’s udstillingsstand til lejlig-

heden. Den består af et stort kuppeltelt samt di-

verse multimedieudstyr. I teltet var der opstillet 

en PC, der kørte en modelflysimulator. Indimel-

lem blev der givet instruktion til de der prøvede 

simulatoren. Det var fortrinsvis den yngre del af 

publikum. En tilsvarende PC og simulator var 

stillet op i det nye klubhus. 

 
 



 

Klub information 
 

Besøg AMC på Facebook: https://www.facebook.com/groups/83633558491      

(Siden er ikke klubbens, men drives på eget initiativ af en række AMC-medlemmer) 

 

 

 

AMC byder hjerteligt velkommen til 

 

Mdl. Navn By Telefon Email 

     

513 Mogens Helmer 8330 Beder 21970805 mogenshelmer@hotmail.com 

514 Henrik Nielsen 8210 Århus V 60786618 henrik@jkkn.dk 

     

 

 

 

 

 

 

Aktivitetskalender 2014-15 

 

Ugedag Dato Tidspunkt Aktivitet 

Søndag 14. dec. -14 10.00 Indendørsflyvning Skjoldhøjskolen 

Onsdag 31. dec.-14 11.00 Nytårsflyvning – hvis vejret tillader det 

Onsdag 14. jan. -15 19.00 Vinterklubaften i Elsted Lystrup beboerhus 

Søndag 25. jan. -15 10.00 Indendørsflyvning Skjoldhøjskolen 

Søndag 22. feb. -15 10.00 Indendørsflyvning Skjoldhøjskolen 

Onsdag 25. feb. -15 19.30 Generalforsamling i Elsted Lystrup beboerhus 

Lørdag 28. feb. -15 17.00 Jysk Modelflyvermøde.    Opstilling og klargøring. 

Søndag 1. mar. -15 10.00 Jysk Modelflyvermøde og udstilling (vi mødes kl. 7.00) 

Søndag 15. mar. -15 10.00 Indendørsflyvning Skjoldhøjskolen 

Lørdag 18. apr. -15 10.00 Pladsdag, og kl. 13.00 standerhejsning 

 



 

  

  

  

  



 

 


