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Ref: Helge Laursen 

 
Deltagere: Allan Feld, Per Holm og Helge Laursen. Afbud fra: Poul Andersen og Janis Vang.  
Som suppleanter: Egon Stenderup og Henrik Andersen. 
 
GENERALFORSAMLING 
Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 23.februar jvf indkaldelse. 
Drøftelse af punkter, der bør medtages i årsberetningen, der pga. coronapause omhandler 
et ”forlænget” foreningsår. 
Allan udsender materiale til alle medlemmer med mailadresse. Materialet er godkendt regnskab, 
budgetforslag samt oplysning om hvem der er på valg og er villige til genvalg. 
Oplæg til årets bestyrelsesvalg: Allan Feld modtager genvalg til formandsposten. 
Bestyrelsesposter: Per Holm og Poul Andersen er på valg og genopstiller begge. 
Janis Vang ønsker at udtræde af bestyrelsen. Der skal således vælges et nyt medlem til bestyrelsen. 
Det nye medlem vælges kun for èt år. 
Helge Laursen fortsætter – grundet overspring af èn generalforsamling – i bestyrelsen og vil således 
være på valg i 2023 sammen med det nyvalgte medlem. 
Som suppleanter genopstiller Henrik Andersen og Egon Stenderup. 
På valg som revisor er Rasmus Glad Romlund. 
 

FORSLAG 
Der er ikke modtaget medlemsforslag til behandling på generalforsamlingen. 
Der er ingen forslag fra bestyrelsen. 

 
MULDVARPE 
Problemet med mange muldvarpeskud blev drøftet. Der er indkøbt ekstra fælder og elektroniske 
muldvarpe-forskrækkere. 
Det blev vedtaget, at vi entrerer med et professionelt firma om at ”gasse” muldvarpene èn gang 
snarest, og at vi så selv i løbet af sæsonen gør en ekstra indsats for at holde løbende kontrol med 
fælder og de elektroniske dimser. Derefter tages spørgsmålet op til vurdering igen. Om nødvendigt kan 
vi bestille en gang gas mere. 

 
ROBOTKLIPPERE 
Vi indhenter tilbud fra flere forhandlere og vurderer på priser og indhold i forhold til hvad der passer 
bedst til vores behov. Vi har søgt og fået tilsagn fra Modelflyvning Danmark om et tilskud på 60.000 Kr. 
til anskaffelse af robotter. 

 
EVENTUELT 
Vi indkøber en projektor til brug ved klub arrangementer. 

 
MODELFLYVNING DANMARK 
Allan Feld, Per Holm og Egon Stenderup repræsenterer AMC på det forestående 
repræsentantskabsmøde i Middelfart. 
Allan orienterede i øvrigt om seneste nyt fra Modelflyvning Danmark, 


