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DELTAGERE 

Thomas Rune Pedersen, Allan Feld, Henryk Zylber og Helge Laursen.  

Fraværende: Henrik Andersen. 

Som suppleanter: Evan Jepsen. Freddy Zacho var fraværende  

 

 

FORMANDSSKIFTE 

Formand Thomas Rune indledte mødet med at oplyse, at han af forskellige personlige årsager ikke 

ønsker at genopstille til formandsposten på næste generalforsamling 

 

 

GENNEMGANG AF AKTIVITETER. 

Pilotmødet på Strandskolen var forløbet tilfredsstillende, også økonomisk, da der var genereret et 

mindre overskud. Allan Feld oplyste, at vi formentlig til næste pilotmøde (6. marts 2016) kan spare 

penge ved at undlade at reservere køkken og gymnastiksal om lørdagen. Vi behøver kun adgang 

til aulaen om lørdagen. 

Flyvning for alle i Ridehuset havde også været en succes med godt besøg. Om det har betydet 

tilgang til AMC er svært at vurdere. Vi vil hos med-arrangørerne efterlyse et evalueringsmøde. Til 

dette og evt. kommende arrangementer af denne art vil vi søge om tilskud hos MDK.  

Pladsdagen var  gået fint – måske med et lidt tyndt fremmøde i starten af dagen – men pølserne 

på grillen var åbenbart et godt trækplaster. Der skal indkøbes en ny trillebør. Det blev aftalt, at den 

der først finder en god trillebør, køber den og meddeler det pr. mail til den øvrige bestyrelse. 

Tur til Wasserkuppe forløb godt med mange gode flyvninger, god vind og kun et par beklagelige 

uheld. 

Skræntflyvning til Hanstholm var også et godt arrangement med mange gode flyvninger i god vind. 

Der vil blive gjort en indsats for at få flere til at deltage næste år. 

Christian Kaastrups initiativ med IMAC træningsflyvning havde desværre ikke opnået den store 

tilslutning trods et godt forarbejde. 

 

 

PLÆNEKLIPPER 

Der har været en del problemer med maskinen i foråret, bl.a. med en sprængt drivrem. Henrik 



Andersen bestiller en reserve-rem, så vi hurtigt kan reparere. Plæneklipperen er pt. til et større 

serviceeftersyn. 

Henrik opfordres ligeledes til at bestille klipning af det høje græs omkring pladsen både nu i starten 

af juni og umiddelbart op til festugeflyvningen. 

 

 

FAMILIEDAG OG FESTUGEFLYVNING 

Den planlagte familiedag holdes midt i august. Detaljeret planlægning af både dette arrangement 

og festugeflyvningen sker på et møde i begyndelsen af august. Formanden indkalder. 

Familiedagen afvikles med motorflyvekonkurrence om eftermiddagen (i henh. t. regler, der findes 

på hjemmesiden). Spisning i teltet og under halvtaget om aftenen. Klubben giver pølser, kylling og 

salat, samt en enkelt øl/vand og evt. vin. 

Der udsendes indbydelse pr. mail, og interesserede deltagere, gerne med ledsager kan så pr. mail 

tilmelde sig hos Allan. 

En opfordring til at deltage i byfest i Selling 13. juni besvares med, at vi ikke kan overskue flere 

arrangementer pt. Opfordringen gives evt videre til naboklubber. 

14. juni holdes vort eget F5J svæveflyvestævne med Lone og Jens som tovholdere. Tilmelding kan 

ske enten til dem eller på MDK’s hjemmeside. 

Ang. Festugeflyvningen: Vi skal lave en bedre planlægning af P-pladsen. Det tages op på 

planlægningsmødet i begyndelsen af august.  

Helge sørger for presse-meddelelser. 

 

NØGLEOMBYTNING 

Det blev besluttet at gennemføre en nøgleombytning med helt nye nøgler, da denne løsning 

forekommer at være den billigste. 

Ombytningen sker gratis for medlemmer, der kan forevise en nøgle til nuværende låse. Ellers 

opkræves 50 kr. Gamle nøgler afleveres med navneskilt vedhæftet, når omstillingen til nyt system 

er gennemført. 

Det vil blive nødvendigt, at medlemmerne i en overgangsperiode er udstyret med både ny og 

gammel nøgle. Omstillingen vil så ske engang sent på sæsonen, formentlig i slutningen af august 

og efter forudgående orientering pr. mail. 

Bestyrelsen vil blive forsynet med et antal nye nøgler, som så kan udleveres løbende efter 

anmodning. 

I forbindelse med ombytningen oprettes et helt nyt nøgleregister. 

Det aftales med Henrik Jørgensen, at han afgiver bestilling til låsesmed på i første omgang 80 

nøgler, samt aftaler udskiftning af låsecylindre når det skal ske.  

 

ØKONOMI 

Det ser fornuftigt ud, trods en del restancer. Formanden foretog et hurtigt estimat, der siger at vi 

ikke går i nul i indeværende regnskabsår, hvis der kan skaffes lidt flere nye medlemmer, samt at vi 

kan opnå et tilskud fra MDK til arrangementet i Ridehuset og på Strandskolen. 

 



SPONSORAFTALE 

Et tilbud om at komme med i en slags indkøbsforening, som skulle kunne skaffe os sponsorkroner, 

blev behandlet – med en smule skepsis. Vi tygger lige lidt på den. 

 

MEDLEMSTAVLE 

Et forslag om at lave et ”billedgalleri”, som blev fremsat på generalforsamlingen, blev drøftet. 

I fald det realiseres, vil medlemmerne blive opfordret til at maile portrætter af sig selv. Formanden 

taler med en kontakt i klubben, der har udtryk velvilje med hensyn til at styre sådan et projekt.  

 

 

 

 

 


