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

 
 

1. Modelflyvningens dag  
Blev afholdt landet over d. 20 maj. I AMC blev det en dag med mange besøg af nysgerrige 
gæster, og det blev til mange gode samtaler og i hvert fald ét nyt medlem. 
Gæsterne blev budt på gratis kaffe og Kjeldsens småkager samt en sodavand. 
Vi betragter arrangementet som en succes og siger tak til de mange medlemmer der deltog 
med flyvning, opstilling og snak med publikum. 

 

2. Ny forsikring (tyveri, erhvervsdækning og ansvar)  
Som omtalt i referatet fra bestyrelsesmødet i maj, har vi nu fået en ny forsikringsaftale, som 
også dækker skader og tyveri på vores kommende robotplæneklippere. 
 

3. Indkøb af robotplæneklippere 
Vi bestilte som planlagt de nye robotplæneklippere i starten af juni. Vi fik stillet en lang 
leveringstid i udsigt, og det må vi sige er kommet til at holde stik. Per talte for nyligt talt med 
forhandleren, som fortalte at han skal besøge fabrikken i september for at prøve at få nogle 
leverancer.  
I betragtning af hvor langt vi er henne på sæsonen, får vi næppe robotterne på græs i år. 
 

4. Den kommende festugeflyvning 
Vi holder vores festugeopvisning d. 28 august, altså på festugens første søndag. Det bliver 
en opvisning, som vi kender den fra tidligere år med masser af flyvning, pølsebod og godt 
vejr. Vi har aftalt at invitere vores naboer til en pølse og en snak.  
 
Poul, Stig og Hans Peter har gjort vores festtelt i stand. Det vil give os ly, hvis der trods alt 
skulle falde en byge. 
 
Vi håber på mange deltagende piloter ligesom på modelflyvningens dag. 
 
Vi køber 10 af de små Rookie-modeller hos MDK, som vi kan sælge eller forære væk. 
 
Som alle andre, mærker vi også de stigende priser. Derfor får prislisten få en justering 
samtidig med at Congo-kittet og rundstykker udgår af sortimentet. 
Der vil dog fortsat være morgenmad til de, der hjælper med til klargøring af flyvepladsen.  



 
 
 
 
 
 
 

5. Forslag om torsdag som reservedag for motorflyvning 
 
Stig m.fl. har foreslået at vi giver mulighed for at der kan flyves med brændstof om 
torsdagen i uger, hvor vejret har forhindret flyvning mandag og onsdag. 
 
Det betyder ikke at vi generelt har fået en ekstra flyvedag, men kun i de nævnte tilfælde. 
Bestyrelsen vedtog at gennemføre forslaget som forsøgsordning i resten af denne sæson. 
Bliver muligheden brugt fornuftigt, vil vi sætte en permanent ordning på som forslag til 
generalforsamlingen. 
 

6. Regnskab pr. 1. august 
Per havde opgjort regnskabet pr 1. august og det ser fornuftigt ud. 
Vi har ikke haft så mange kontingentindtægter som budgetteret – kun 80%. Til gengæld har 
vi indtil nu kun realiseret 65% af udgiftsbudgettet. Vi håber at festugearrangementet kan 
hvile i sig selv og vi får næppe udgifter på robotanskaffelsen i år pga. forsinket levering.  
Vi har sprængt budgettet for nyanskaffelser pga. de nye ’rulleborde’, men så er der sparet 
andre steder. 
 

7. Børneattester 
Som alle frivillige foreninger skal vi med års mellemrum bestille børneattester på 
foreningens ledelse og instruktører. Det har vi netop gennemført. 
 
Det sker ved en forespørgsel til Politiet, som tjekker de ansøgte personers strafferegister – 
dog først efter personen har givet accept.  

 


