
 
 
AMC bestyrelsesmøde 

13. marts 2019    Ref. Allan Feld 

 

 

 

DELTAGERE 

Henrik Andersen, Allan Feld, Janis Kramer og Lars Jensen. 

Afbud fra Helge Laursen samt suppleanterne. 

 

 

 

Pladsdag d. 13. april 

Der er en risiko for at vi ikke kan tromle banearealet til pladsdagen hvis vejret fortsætter som det 

er begyndt i marts. I så fald må tromlingen simpelthen udsættes til banen er tør nok. 

Der skal ryddes ganske alvorligt op i klubhusene. Så vidt det er muligt skal alt dronebaneudstyr 

flyttes til droneskuret. Henrik Andersen og Peter Christensen vil tage et initiativ til at bringe 

standarden på det gamle klubhus op. Bl.a. vil de opsætte hylder, hvor mest muligt udstyr kan 

placeres. Det er et mål, at vi igen skal kunne færdes sikkert på gulvet, så klubben ikke pludselig får 

en erstatningssag på halsen. 

Vi skal have rengøringsgrejer klar: 

• Allan køber sæbe og en spand.  

• Henrik sørger for vand til rengøring. 

• Forplejning kan formentlig dækkes af overskud fra udstillingen. 

• Janis medbringer redskaber 

 

 

  



Udstilling på Strandskolen 7. april 

Bortset fra den udskudte dato, kører alt som det plejer. Vi mødes lørdag kl. 16. for at sætte 

udstillingen op. Vi åbner dørene for forhandlere og udstillere søndag kl. 8.00.  

Kl. 10.00 åbnes udstillingen for publikum. 

• Henrik bringer bordplader 

• Henrik reparerer også vejskiltene 

• Allan køber alle ting ind 

• Allan laver indendørs skilte 

• Vi skal bede nogen om at hente nøglen på skolen om fredagen 

• Janis køber papirduge. 

Sidste år blev næsten al morgenmaden uddelt gratis. I år vil Helge fremstille nogle vouchers, som 

uddeles til udstillere og egentlige hjælpere. Udstillere og hjælpere får vouchers til morgenmad. 

Hjælpere får desuden voucher til pølseboden. 

 

Hoverplads for helikoptere 

Vores oprindelige hoverplads for helikoptere blev nedlagt for år tilbage. Der er et ønske om at få 

hoverpladsen tilbage eller i hvert fald at få anvist et område hvor helikopter hover kan foregå. Det 

vil bestyrelsen prøve at finde en løsning på i løbet af foråret. 

 

Revidering af pladsregler 

Som aftalt på generalforsamlingen skal pladsreglerne revideres så det bliver tidssvarende.  

Vi har bedt Modelflyvning Danmarks Flyvesikkerhedsudvalg om at besigtige og forny godkendelsen 

af vores baneanlæg nu hvor det er blevet næsten dobbelt så stort pga. dronebanen. 

I den forbindelse skal vi have redefineret flyvepladsens luftrum. Den revidering vi gennemførte for 

nogle år siden blev aldrig forelagt MDK til godkendelse. Allan skriver et udkast som bestyrelsen 

samlet arbejder videre med. 

 

Diverse 

Allan udsender mail til alle medlemmer med nærværende referat, påmindelse og 

modelflyveudstillingen samt et notat som formand Henrik har skrevet på baggrund af de 

medlemsindlæg, der blev indsendt til behandling på generalforsamlingen 


