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DELTAGERE 

Ove Foldbjerg, Allan Feld, Thomas Rune Petersen, Henryk Zylber, Helge Laursen og Evan 

Jepsen. 

Mødet blev holdt i det nye klubhus. 

 

STATUS 

Festugeflyvningen der i år var om søndagen pga. Modelflyvningens Dag, var vellykket med 

mange piloter og gæster på banen. Fint salg af pølser, øl/vand, kaffe og kage.  

Det skal overvejes, om vi i fremtiden skal holde arrangementet på en søndag i stedet for lørdag. 

 

Der var stemning for at festugeflyvningen om onsdagen blot afvikles som en almindelig klubaften 

altså uden egentligt program. Måske kan vi til gengæld tilbyde prøveflyvninger til interesserede 

samt invitere interesserede fra søndagens flyvning til en nærmere snak om modelflyvning og gerne 

klubmedlemskab.  

Strandskolen 

Arrangementet holdes søndag d. 2. marts. Allan bestiller lokaler på skolen. 

Det praktiske arrangement aftales, når vi kommer nærmere på. Vi vil kontakte de medlemmer der 

hjalp til i år for at spørge om de vil hjælpe til igen. Det gik jo fremragende i år. 

Wedellslund har spurgt om vi vil deltage med opvisning og udstilling igen i 2014. Det besluttede vi 

at vi gerne vil opfordre vores medlemmer til. Beslutningen har meget at gøre med muligheden for 

at få etableret en modelflyveplads på arealerne, som måske også kan bruges mellem 

udstillingerne. Arrangementet er 5. juni – grundlovsdag. 

 

Pladsdag. Der har været meget at gøre med flyvepladsen og klubhusene i år. Det var godt at vi fik 

arrangeret en ekstra pladsdag. Vi vil fra nu af overveje at arrangere 2 årlige pladsdage, dels 

pladsdagen ifm. standerhejsningen, og dels en pladsdag efter sommerferien evt. på en 

hverdagsaften, hvor mere vejrbetingede arbejder kan udføres. 

Baneudvidelse er aftalt med jordbesidderen. I skrivende stund (22/9) har han været der med en 

stor maskine der har pløjet, kultiveret og harvet jorden, og til sidst også sået græs. 

 

STØJREGLER 

Reglerne fastholdes i deres nuværende form frem til generalforsamlingen.  



Følgende ændringer vil blive stillet som forslag til generalforsamlingen: 

 

 Brændstofflyvning tillades torsdag og søndag formiddag.  

 Jet-flyvning tillades onsdag eftermiddag og lørdag formiddag.  

 

Øvrige regler er uændrede. 

For jetflyvning er der tale om en forsøgsordning af 1 års varighed. Det skyldes at Jet-modeller målt 

på jorden efter gældende regler ikke vil kunne godkendes. Men støjbilledet i luften er helt 

anderledes, og forventeligt mindre belastende. 

 

STANDERSTRYGNING 

Årets standerstrygning d. 19. oktober holdes på et beskedent niveau. 

Der er ikke meget arbejde at gøre, og klubkassen har brug for et pusterum. 

Formanden giver en lille én fra jubilæumsflasken og så er det dét. 

 

Aktivitetsniveauet 

Thomas havde samlet en liste med alle årets aktiviteter. Det bliver til ganske mange: 

Bestyrelsesmøder 

Generalforsamling 

Standerhejsning 

Standerstrygning 

Vintermøder 

Hanstholm arrangement 

Wasserkuppe arrangement 

Udstilling på Strandskolen 

Festugeflyvning 

Og ekstraordinært i år: 

Rydning af klubhus 

Ekstra pladsdag 

50 års jubilæum 

TV2-optagelse af foromtale (måske tilbagevendende) 

Det er jo ikke bestyrelsen, der laver det hele, men de fleste opgaver er bestyrelsen enten 

involveret i eller står for. Det er vel også det man har bestyrelser til. Men bestyrelsesmedlemmer er 

også nødt til at prioritere deres tid aht. familie og arbejder – og tid til at flyve. 

Så spørgsmålet, der blev diskuteret var, om der er plads til alle de aktiviteter. 

Enden på snakken blev, at vi skal prøve at uddelegere lidt mere. Det er OK at bestyrelsen skal stå 

for eller koordinere aktiviteterne, men der skal flere hænder til. Et eksempel på noget der 



fungerede rigtig fint var udstillingen, hvor der var mange medlemmer til stede for at hjælpe. Der 

blev også koordineret grundigt, og det er måske læren vi kan drage: 

 

1. Det sker ikke bare fordi man siger det. 

2. Man er nødt til at gå foran og have idéer og planer klar.  

Så ser det til gengæld ud til at folk stiller op. 

3. Man kan sagtens uddelegere konkrete opgaver, hvor et bestyrelsesmedlem eller et andet 

medlem får ansvar som tovholder / sjakbajs på en konkret opgave. Det viste den ekstra 

pladsdag, at det fungerer 

Til sidst diskuterede vi om vi skal genoptage klubkonkurrencerne. 

Det var der umiddelbart ikke stemning for, men hvis nogen vil gå i spidsen, ligger procedurerne 

klar på hjemmesiden. 


