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Bestyrelsen + suppleant Henryk Zylber 

Allan orienterer om, at MFA ikke længere vil stå for det årlige pilot træf
på Strandskolen.
MFA har generalforsamling 18/10. Vi vil meddele dem, at vi er villige
til at føre arrangementet videre under forudsætning af, at vi kan trække
på MFA’s erfaring mht at arrangere.
- - -
I forlængelse heraf blev det drøftet, om der skal gives en udvidet mulig-
hed for medlemmer af andre klubber til at melde sig ind i AMC til halvt
kontingent. Det vurderes ikke, at der pt. er behov for yderligere formali-
sering af en sådan ordning. Skal det ske, vil der blive fremsat konkret
forslag herom på generalforsamlingen.

Der indkøbes diverse haveredskaber til pladsen til foråret, efter anmod-
ning fra Ronni. Tagrende etableres, så det er muligt at opsamle regnvand
i den store beholder, evt. til rengøring af plæneklipper. Herunder under-
søges muligheden for at koble pumpe/højtryksrenser på. Henryk tilbyder
at forære klubben en højtryksrenser, som han har tilovers.

Der skal udfyldes attester på klubbens instruktører og andre, som
beskæftiger sig med børn og unge. Jvf. lovgivningen skal der dokumen-
teres ren straffeattest for at man må udføre den type klubarbejde.
Sekretæren foretager det fornødne.

Foregår lørdag den 13. oktober fra kl. 13 på flyvepladsen. Allan sørger
for forplejning.
- - - 
Efter standerstrygning skal plæneklipperen til service. Helge undersøger
muligheden hos Rostved Plæneklipper Service.

REF.: HELGE LAURSEN

Vi var blevet tilbudt timer til indeflyvning i Feldballehallen. Det skulle
koste 1000 kr pr gang, og det fandt bestyrelsen var for dyrt, så der blev
sagt nej tak.

Der er taget til kontakt til Flyvevåbnets Historiske Samling ved Karup
med henblik på at lave en klubudflugt i første kvartal af det nye år.
Helge aftaler nærmere.



50-års jubilæum

Eventuelt:

Jubilæet vil blive fejret engang i maj eller juni 2013. Formen ligger ikke
pt. fast, men det er vedtaget at nedsætte et festudvalg. Henrik Jørgensen
erklærer sig villig til at stå i spidsen for et sådant udvalg. Henryk Zylber
erklærer sig også villig til at gå ind i planlægningen.
Der vil komme en opfordring til medlemmerne om at melde sig til del-
tagelse i festudvalget i næste nr. af klubbladet. Det udkommer omkring
1. december.

Der vil i næste nummer af klubbladet lyde en kraftig opfordring til over-
holdelse af bestemmelserne om ophold i det rette pilotfelt under flyv-
ning.
Grundreglen er, at flyvning skal ske fra nedvinds pilotfeltet. Eller sagt
på en anden måde:Man starter mod vinden og står i det pilotfelt, der
ved start ligger tættest ved din flyver.


