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Deltagere: Allan Feld, Per Holm, Stig Christensen og Helge Laursen. Fraværende: Poul Andersen 
Som suppleant: Henrik Andersen. 

 
 
ROBOTPLÆNEKLIPPERE 
Stemningen er mest for at anskaffe en helt stor klipper, der kan klare hele banearealet på relativt få 
timer. De indhentede tilbud viser, at sådan en anskaffelse kan løbe op i nærheden af 150.000 kr. 
incl. Moms.  Da det desværre er meget uklart, om maskinen overhovedet kan forsikres mod tyveri, 
blev sagen udsat til nærmere overvejelse. 
Per Holm kontakter forhandleren og hører, om de har erfaring med forsikringsmuligheder. 
Allan Feld kontakter flere klubber, der har robotklippere, og hører om de har løsninger på 
forsikringsspørgsmålet. 
Umiddelbart er holdningen, at vi ikke vil vove os uforsikret ud i så stor en investering og i hvert fald 
ikke uden fuld medlemsopbakning. 
De tildelte puljemidler fra MDK – 60.000 kr – vil efter alt at dømme være til rådighed mindst et år 
fremover. Og det er så muligt, at der skal kigges på alternative løsninger, hvis planerne om 
robotklipning skal opretholdes. 
Der foreligger billigere tilbud på et par brugte maskiner i ”golfbane-størrelse”, som kan overvejes. 
 
MULDVARPE 
Forårets indsats med fælder, ”brummepinde” og Ronnis private gasningsmaskine ser ud til at have 
båret frugt. Der forekommer ikke nye muldvarpeskud. 
Muligheden for at entrere med et proff. bekæmpelsesfirma vil blive udskudt til senere overvejelse. 
 
PLÆNEKLIPPER 
Den store skal have et hurtigt eftersyn, som skal bestilles i forvejen, så vi hurtigt får maskinen 
tilbage igen. Poul Andersen sørger for aftale og service, når han er hjemme fra ferie i Thailand. 
Vi skal have udarbejdet en klippeplan og lavet en liste med medlemmer på sæsonens klippehold. 
Sagen tages op på pladsdagen, hvor der også søges skaffet et overblik over, hvor mange nøgler 
til ”Fort Knox” der i omløb. 
 
RULLEBORDE 
Der fremstilles tre nye flytbare borde til pladsen. Stig Christensen og Kurt Hevang har aftalt at lave 
dem. Samlet pris i alt 2.500 kr. Bestyrelsen godkendte forslaget. 
 
MODELFLYVNING DANMARK 
Modelflyvningens dag holdes 22. maj. MDK lægger op med videoer og stiller små kasteflyvere til 
rådighed for klubberne. Vi ser på tilbuddet, når det kommer og aftaler så, hvad vi eventuelt vil gøre 
på dagen. 
 
 



ÅRHUS UNIVERSITET 
Vi har godkendt, at nogle studerende kommer og tester forskelligt dronegrej på vores dronebane. 
De flyver på universitetets forsikring. Universitetet vil blive tilbudt en banelejeaftale svarende til 
Droneakademiets, så vi kan bakke ud hvis det bliver for meget.  
Det undersøges (Per Holm) om Droneakademiet fortsat er interesseret i at leje sig ind på banen. 
 
PLADSDAG OG STANDERHEJSNING 
Dronebanen skal denne gang have en ekstra grundig tromling. - Klubhusets vægge skal gøres 
rene med algerens. - Fritstående bænksæt renses (slibes) for alger og males. - Der skal købes 
græsfrø til de fritlagte områder, hvor muldvarpeskud er jævnet ud. 
Frø, pensler og andre nødvendigheder kan hentes i Jem&Fix i Lystrup på dagen. 
Pølser, brød og drikkevarer indkøbes af Allan og Per. 
Gitte har lovet at passse grill. 
 
Klubkalender 
Modelflyvningens Dag afholdes 22. maj. 
Festugeflyvning som vanligt (Helge sørger for omtale i festugeprogrammet). 
Og så summer vi på, om der evt i sommerens løb skal laves et klubarrangement, f.eks. 
motorflyvekonkurrence. Vi prøver at lufte tanken og ser, om der viser sig fornuftig tilslutning. 
 
PLADSREGLER 
Vi har kørt på lidt alternative pladsregler med hensyn til flyvetider under den værste Corona-
nedlukning. 
Pladsregler og regler for flyvetider bliver i den nærmeste tid taget op til nyvurdering og evt. 
revideret, så det passer bedre til forholdene. 
For at opfylde aftalen med Trafikstyrelsen, skal MDK give landets flyvepladser et eftersyn i løbet af 
de kommende 3 år. Vi kan derfor også forvente et besøg. Der er ikke noget at frygte af den grund. 
Tvært imod kan vi omsider få vores luftrum registreret. 
 
SÆSONKALENDER 
Der er bestilt lokale til den kommende vinters arrangementer. 
 
MEDLEMSSTATUS EFTER KONTINGENTOPKRÆVNINGEN 
Klubben har pr. dags dato 102 registrerede medlemmer. 
De fordeler sig sådan: 
78 voksne 
  3 juniorer 
  3 senior gæstemedlemmer 
  7 passive 
11 restanter 
Og så har der været 4 aktive udmeldelser siden april 21 


