
 
 
AMC bestyrelsesmøde 

20. marts 2017     Ref. Helge L 

 

 

DELTAGERE 

Henrik Andersen, Allan Feld, Henryk Zylber, Ronni Jørgensen og Helge Laursen. 

Fraværende: Suppleanterne Poul Andersen og Egon Stenderup. 

 

 

PILOTTRÆF/EVALUERING 

Et hovedpunkt var den skuffende indtjening på kiosksalg. 

Der var enighed om at fastholde priserne. 

For at sikre højere avance fremover skal der kigges grundigt på indkøbspriser og andre udgifter. Vi 

vil forsøge at overgå til salg af ”kogte” pølser, evt. solgt som hot dogs. Dermed kan den dyre leje af 

pølseristere spares. 

Vi har masser af ”hardware” (bakker, servietter + diverse forbrugsting) i klubhuset. Også her kan 

der hentes en reduktion af udgifterne. 

Når tiden nærmer sig, skal vi forsøge at holde øje med gode tilbud på røde hot dog- og ufarvede 

wienerpølser, som så kan nedfrosset indtil arrangementet. Ronni forsøger at finde en egnet (billig) 

fryser. 

Ronni laver to holdere til flasker med sennep/ketchup/remoulade. Desuden skal vi finde holdere til 

færdige hot dogs. 

Der skal indkøbes mere rullepølse og ikke så meget spege til morgenrundstykkerne. 

På opfordring af Allan som kasserer blev det vedtaget, at kassebeholdningen skal optælles af 2 

bestyrelsesmedlemmer før og efter arrangementer som udstilling og festugeflyvning, hvor der er en 

stor omsætning og mange penge i kassen. 

Hovedindtrykket var, at pilottræffet var forløbet fint. Forslag fra Ronni om, at man slår mere på 

tromme for arrangementet næste år, bl. a med opslag på skoler for at trække flere unge til. 

 

PLADSDAG 

Ronni redegjorde for en række punkter, der kræver indsats på (og efter) årets pladsdag 22. apr. 

Der skal en ny dør i containeren, der tænkes opdelt, så der er plads til plæneklipper i den ene ende 

med aflåst adskillelse og tilslutning til eksisterende alarm. 

Der skal indkøbes diverse materialer, herunder fliser, som skal lægges langs ladebordene. 



Der skal fremstilles flere vinkler og købes plade til at lave flere ladeborde ved hegnet. 

Tag på tilbygningen skal laves færdigt. 

Der skal lejes maskiner til jordarbejde og tromling af bane. 

GPS-tracker indkøbes til evt. ny klipper. 

Der skal evt. tegnes nyt mobilabonnement til overvågningsudstyret. (Allan tjekker pris). 

Endelig vil Ronni tage kontakt til Lars Gravco og anmode om, at vi får raspet vejen, før der laves 

ny belægning. 

Det blev endelig aftalt at vente til varmere tider med at rense og male træværk. Henrik ”Maler” 

konsulteres. 

 

KLIPPER-SITUATIONEN. 

Ronni redegjorde for den aktuelle status på klipperen. Den er nylig blevet repareret for fejl på 

starteren. 

Et aktuelt tilbud besigtiges hos forhandler torsdag 23. ds. 

 

FLYVNING FOR ALLE 

Et arrangement som det, der blev holdt i Ridehuset forrige år, er under planlægning med Århus 

Svæveflyveklub som vært 13. – 14. maj. Vi har deltaget i to forberedende møder, hvor det er blevet 

klart, at vi vil få mulighed for at udstille og flyve i et vist omfang. 

Vi har gjort det klart, at vi ikke vil binde os økonomisk til arrangement for mere end max. 1000 kr. 

Via facebook og mail til medlemmerne vil vi hurtigst muligt forsøge at lodde stemningen for 

deltagelse.  

EVT. 

Fra medlemsside er det blevet foreslået at vi prøver at lave et weekend-flyvearrangement med 

mulighed for overnatning på pladsen. Det kan muligvis laves i tilknytning til familiedagen. 

Vi arbejder videre med sagen og ser samtidig på, om der skal helt andre former på årets 

familiedag, f.eks. med hensyn til bespisning. 

 


