
REFERAT AF AMC BESTY RELSESMØDE D.  7 .  AUG UST 2012 

  

Deltagere: Ove Foldbjerg, Allan Feld, Thomas Rune og Helge Laursen 
Afbud: Henrik Jørgensen, Henryk Zylber og Frank Herbsleb. 
Referent: Helge Laursen 

  

Planlægning af festugeflyvning 

Medlemmerne opfordres pr. rundmail til at deltage som piloter og til at stille op lørdag formiddag for at hjælpe med opstilling 

af det nødvendige: Opsætning af sikkerhedsnet, etablering a grillplads, evt. pavillon, etc. Ove opfordrer Pingvinerne til 

også at deltage. 

  

Der rettes speciel henvendelse til helikopterpiloter om at stille op til flyvningerne lørdag og onsdag. 

  

Det er hensigten at ordne forskellige flytyper i grupper - også med henblik på mere eller mindre samlet flyvning med 

modeller indenfor de forskellige grupper. 

  

P. K. Bose opfordres til at fungere som “banekommandør” og sikre at piloterne er parate så der hele tiden er aktivitet i 

luften. 

  

Steen Bluhme har givet tilsagn om at være speaker. 

  

Henrik Jørgensen har lovet at sørge for pølser og div. fortæring/drikkevarer.  

Onsdag vil der dog kun blive solgt øl og vand på pladsen. 

  

Vi vil gerne prøve at nå lidt længere ud med arrangementet i år. 

Helge orienterer den lokale presse, herunder TV2, DR P4 og dagbladene om arrangementet i håb om at opnå foromtale 

af arrangementet. 

  

Ove tilbyder RC-forhandlere mulighed for at stille op på pladsen med salg af div. rc-ting. 

  

Mere liv i AMC-Webben 

Allan har i de seneste måneder revideret WEB-siden og har i den periode holdt den aktuelt opdateret. 

Allan spurgte bestyrelsen om vi kan offentliggøre bestyrelsesreferater og materiale fra generalforsamlinger herunder 

regnskaber. Der er enighed om, at vi kan lægge økonomiske oplysninger ud, samt referater af bestyrelsesmøder – under 

skyldigt hensyn til persondataloven dvs. uden evt. personlige oplysninger. 

  

Vinteraktiviteter 

Vi prøver at få arrangeret tur til Stauning Flymuseum næste år, gerne i forb. m. opvisning derude. Det vil sandsynligvis 

blive til foråret 2013. 

Ove har foreslået en række temaer for vinterens møder. Bl. a. foredrag om Lystrup Enges geologiske og historiske fortid 

og måske en orientering fra Kommunen om de fremtidige planer med området. 

  



Allan oplyser, at der er bestilt lokaler til vinterens møder i Elsted-Lystrup Beboerhus, men i år uden kommunalt tilskud. 

Dvs. det er ikke længere gratis. Prisen for vinterens 5 møder samt generalforsamlingen bliver i alt 800 Kr. 

  

Andet 

Der skal samles dokumentation på hvem der har nøgler til Fort Knox. 

50-års jubilæum 2013 

Planlægning påbegyndes efter festugen. Der udpeges evt. et festudvalg. 

Der er et ønske om i bestyrelsen at den egentlige festlige markering af jubilæet skal foregå på flyvepladsen. Der kan tillige 

være andre aktiviteter i anledning af jubilæet i årets løb og måske på andre lokationer. 

 


