
AMC bestyrelsesmøde 

4. februar 2014     Ref. Helge L 

 

DELTAGERE 

Ove Foldbjerg, Allan Feld, Henryk Zylber og Helge Laursen. 

Fraværende: Thomas Rune Petersen og Evan Jepsen. 

Desuden deltog Henrik Andersen for at forelægge overslag over udgift til udbedring af tag på 

klubhus. 

 

PLANLÆGNING 

Generalforsamling: Sidste år blev det vedtaget at materiale til generalforsamlingen, herunder 

indkaldelse, udsendes pr. mail og ikke i papir for at spare porto.  

Budgetforslag: blev gennemgået og der blev lavet nogle ændringer, væsentligst med hensyn til 

udgifter til nyt tag. Henrik Andersen havde undersøgt forskellige muligheder mht  materialer og 

priser. Bedste løsning menes at være opbygning i tømmer af ekstra tagkonstruktion med mindre 

hældning, samt beklædning med metal-tagplader. Forventet udgift omkring 7000 kr. 

Hensættelser til ”flyttekontoen” fortsættes som hidtil efter at have været suspenderet i 2013 pga 

ekstraordinære udgifter omkring klubbens 50-års jubilæum. 

 

Pladsregler: Bestyrelsen foreslog i september 2013 justering af flyvetider på pladsen. Dette ses i 

sammenhæng med ny vurdering af støjregler, der bl.a. som en forsøgsordning giver tilladelse til 

flyvning med jet onsdag eftermiddag og lørdag formiddag. Der vil være tale om en forsøgsordning, 

der straks kan afsluttes, hvis der er forhold, som taler derfor. 

Forslaget tillader desuden brændstof-flyvning torsdag og søndag formiddag. 

Tirsdag fastholdes som ”stilledag”. 

Fra Henrik Jørgensen forelå et forslag om, at støjregler tages op til  en generel debat på 

generalforsamlingen. Forslaget går specifikt på, at der ikke bør skelnes mellem støj fra el- og 

brændstoffly.   

I det udsendte materiale gøres opmærksom på, at støjregler ikke er en del af vedtægterne. Der vil 

derfor ikke blive tale om egentlige vedtægtsændringer, uanset udfaldet af debatten.  

 

UDSTILLING PÅ STRANDSKOLEN 

Pilotmødet: Allan nedsætter som sidste år en styringsgruppe, der uddeler de forskellige opgaver. 

Forsøger snarest at finde nødvendigt catering-udstyr til pølse-tilberedning. Indkøbslisten justeres i 

henhold til erfaringerne fra sidste år. Der sælges ikke franske hotdogs. Gitte anmoder om, at der 

skaffes rigeligt med byttepenge. – Hun og Agnete er klar til at tage en tørn i kiosken. 

I øvrigt lægges op til en højere grad af rotation på opgaverne, så Henrik Andersen ikke igen skal 

tilbringe hele søndagen i køkkenet med at forvarme pølser. 

 

 

 


