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

 
 

1. Modelflyvningens dag  
Det er d. 20 maj – og det er snart. 
 
Vi har annonceret for MDK at vi bakker op om arrangementet og sørger for aktivitet på 
flyvepladsen. Vi skal sprede opmærksomhed om arrangementet og det gør vi sådan: 
- Løbende annoncering og optakt til arrangementet på vores facebook gruppe. Allan 
- Annoncering og omtale i de lokale medier – Helge 
- Ophængning af invitation i de omkringliggende butikker 
- Aftale med Ronni at der kommer flest mulige dronefolk på banen. 

 
Det foregår på en søndag hvor vi normalt ikke må lave så meget lyd. Derfor orienterer vi 
naboerne, som modtager en lille gave sammen med en beskrivelse af hvad det er og 
hvorfor vi gør det (landsdækkende arrangement). Per Holm + en frivillig. 
 
Der bliver ikke tale om en decideret flyveopvisning som ved festugeflyvningen. Det skal 
gerne være lidt mere ’intimt’, så der er tid til at tale med interesserede og måske give en 
flyvetur. 
 
I udgangspunktet laver vi ikke pølsesalg, men giver en gratis kop kaffe og måske en 
sodavand. Skulle det vælte ind med interesserede, kan vi hurtigt rigge grillen til. 
 
Allan skriver generel mail til alle medlemmer og laver en kontaktliste til aktive piloter. Listen 
deles mellem bestyrelsens medlemmer, som skal tage kontakt og få tilsagn fra de 
pågældende medlemmer om at de deltager – eller ikke. Hvis kun få medlemmer lover at 
komme, aflyser vi arrangementet. Det skal vi finde ud af hurtigt, inden vi annoncerer for 
meget. 
 
Fordi vi holder et arrangement, har vi modtaget 10 stk. gratis ’Rookey modeller’, som vi kan 
give væk til børn og unge blande tilskuerne og hjælpe dem med at samle flyet og flyve med 
det. Per Holm vil medbringe en begyndermodel, som tilskuerne kan prøve at flyve med. 

 

2. Ny forsikring (tyveri, erhvervsdækning og ansvar)  
Vores nuværende forsikring hos Codan vil ikke dække for robotplæneklippere. Vi kan få en 
tilsvarende forsikring hos Alm. Brand, som dækker robotterne. Prisen er sammenlignelig. 
Efter at Per havde besøg af assurandøren på flyvepladsen, har vi modtaget et tilbud og en 
police som Per og Allan har gennemgået og på mødet besluttede vi at tegne forsikringen. 



Per Holm arrangerer det praktiske med assurandøren. 
 

3. Indkøb af robotplæneklippere 
Med en forsikring på plads, er der klar bane til at anskaffe nogle robotplæneklippere. 
Per bestiller robotterne, som er GPS-styrede Stihl robotter til samlet 85.000 Kr. installeret 
og klar til brug. Den heldige leverandør er Elite Park & Have. Der er risiko for at leveringen 
bliver forsinket pga. af ventetid på varer. 
Allan sikrer at vi stadig kan få vores tilskud fra MDK selv om leveringen bliver forsinket. 
Hvis det bliver en succes, vil vi købe en 3’die robot til dronebanen. 
 

4. Vi har fået 11 unge dronemedlemmer 
Vores medlem Michael Nørregård som tidligere har arbejdet med undervisning af unge i 
dronesammenhæng, har fået et engagement med ’en skole’. De 11 unge er blevet meldt 
ind son juniorer i AMC pr. 1. maj.  
Per skriver udkast til faktura til skolen for de i alt 1.100 Kr. i kontingent og Allan sender den. 
Allan får også rede på alle detaljer sammen med Michael. 
Allan skriver ud til klubbens medlemmer om at tage vel imod de unge og hjælpe dem til 
rette på en imødekommende måde. 
 

5. Der samles nyt klippehold 
Indtil vi får plænerobotterne installeret og i drift, skal der stadig klippes græs med vores 
alm. maskine. Det bliver måske hele sæsonen afhængig af leverancesituationen på 
robotterne.  
Stig og Allan har lavet en kandidatliste ud fra medlemsregisteret, og Stig vil kontakte 
kandidaterne for at få samlet et hold. Plæneklipningen skal som normalt fordeles på i alt 10 
medlemmer, som arbejder sammen 2 og 2. 

 


