
 
 
AMC bestyrelsesmøde 

14. august 2018     Ref. Helge L 

 

 

DELTAGERE 

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

Egon Stenderup. 

 

 

 

FESTUGEFLYVNING 

Festugeflyvning afholdes søndag 2. sept. samt onsdag 5. sept., hvor vi får besøg af 

ingeniørforeningen. Sædvanlig forplejning og mulighed for at prøve at flyve.  

Speaker til festugeflyvning: Steen Bluhme. 

 

Ronni bestiller et toilet, der er til rådighed for opvisningerne. 

Telt opstilles fredag eftermiddag. 

Ronni aftaler græsklipning med Lars Gravco af p-arealet forud.  

Ronni laver opslag (mail), der kan tilkalde frivillige hjælpere. 

Allan foretager nødvendige indkøb. 

Der etableres ekstra sikkerhedsnet ved tilskuerpladsen og for enden af samme. Ronni skaffer det 

nødvendige.  

Der skal etableres ekstra pæle for enden af pladsen, hvorpå der også hænges net. 

Henrik kontakter Lars Grønbæk fra Århus Svæveflyveklub om evt. udstilling af full size svæver. 

 

DRONEHYGGEDAG 

Dronehyggedag holdes d. 8.- 9. sept.  

Der vil være begrænset mulighed for andre for at bruge flyvepladsen. 

 

 

ARBEJDSDAGE I KLUBBEN 

Ronni giver den en skalle førstkommende søndag og kan bruge masser af assistance (opslag på 

mail…). Siden indkaldes til en ekstra dag for at afslutte div. hængepartier. Hurtigst muligt efter 



festugen skal arbejdet med at bygge dronehytten sættes i værk. Hertil skal skaffes sikkerhedsnet. 

(Helge og Ronni undersøger muligheder). 

 

 

UDSTILLINGER 

Vi er inviteret til at deltage i ”Udstilling mini marker fair” i DOKK1 i weekenden 13. – 14. oktober. 

Ronni kigger nærmere på mulighederne og sørger siden for invitation til klubmedlemmer om at 

deltage i udstilling og div. andre tiltag.  

 

Vi er også inviteret til at deltage i ”Frivilligbørs 2018” (networking). Det overvejes nærmere, da det 

nok vil være krævende at følge op med frivilligt arbejde. 

 

MOTORFLYVEKONKURRENCE 

Udgår i år. Der kan ikke rigtig findes plads til i resten af kalenderen. 

 

TILSKUD 

Der er indsendt ansøgning til Modelflyvning Danmark om tilskud til etablering af dronebanen. 

Allan søger desuden MD om tilskud til forårets pilottræf på Strandskolen. 

 

LUFTRUM 

Der var en lille debat om præcisering af vores luftrum ved pladsen. Da der har hersket tvivl om den 

gældende afgrænsning udarbejder Allan et nyt kort i overensstemmelse med nyeste lovgivning. 

Det lægges ud på klubbens hjemmeside til erstatning for det, der findes nu. 


