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Deltagere: Allan Feld, Per Holm, Poul Andersen, Helge Laursen, Stig Christensen og Egon Stenderup (supp.) 
Fraværende Henrik Andersen 
 
 
FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
 
FORSLAG FRA BESTYRELSEN 
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes paragraf 10 pkt. k. ændret, så det fremover hedder, 
at referat af ekstraordinær generalforsamling offentliggøres på hjemmesiden og ikke ”i klubbladet”, 
som jo ikke længere udgives. 
 
REGNSKAB 
Kasserer Per Holm gennemgik det reviderede regnskab, der blev godkendt til forelæggelse på 
generalforsamlingen. 
 
BUDGET 
Formanden forelagde udkast til budget for det kommende foreningsår. Generelt er posterne 
reduceret i forhold til det seneste år, da det må forventes, at kontingentindtægterne vil falde. 
 
GENERALFORSAMLING 
Kort drøftelse omkring bestyrelsens beretning.  
Gennemgang af valg: Stig Christensen og Helge Laursen er på valg – og genopstiller. 
 
PLÆNEKLIPPERE 
Per Holm oplyser, at maskinerne nu er klar til levering fra forhandleren. Per søger detaljerede 
oplysninger hos forhandleren om krav til opstilling, strømforsyning etc. 
Bestyrelsen udarbejder en handlingsplan for opstilling, etablering af ”garager” til robotterne, 
nødvendigt kabelarbejde samt hvordan tilsyn og vedligehold skal foregå fremover.  
Klippehold, som vi hidtil har haft, tænkes videreført, da det stadig vil være nødvendigt at køre med 
motorklipperne på dele af flyvepladsen, fx standpladserne og området omkring klubhusene.  
 
PLADSDAG 
Der er mange muldvarpeskud allerede her i februar. De skal hurtigst muligt jævnes ud, de gamle 
fliser på standpladserne skal graves op og der skal jævnes ud. 
Der skal ryddes grundigt op og fjernes alle former for affald.  
Bestyrelsen vil på et møde forud for pladsdagen udarbejde en liste over nødvendige arbejder. Ud 
fra listen vil opgaverne blive fordelt, så alle fremmødte får noget at tage fat på fra starten. 
Det blev i denne forbindelse drøftet, om det kunne være en mulighed at få et antal medlemmer til 
at melde sig fast til at være med til alle former for vedligehold og fornyelse – eventuelt mod et 
passende nedslag i kontingentet. Ideen vil blive sat til debat på generalforsamlingen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det blev også drøftet, om skraldespanden skal afskaffes og der i stedet skal være mindre poser til 
rådighed, så medlemmerne fremover skal bringe eget affald med sig, når de forlader pladsen. 
Også denne tanke vil blive sat til debat på generalforsamlingen. 
 
 
EVENTUELT 
Allan lægger kalender for udlejning af dronebanen i første halvår ud på hjemmesiden. 
Desuden taler han med Ronni Jørgensen om muldvarpebekæmpelse, mulighed for rimelig billig 
leje af toiletvogn til festugeflyvning, samt om leje af tromle til pladsdagen. 
Det er vedtaget, at alle vores el-installationer skal have et check i forbindelse med opstilling af 
robotklipperne. 
Der vil blive etableret stikkontakt(er) under halvtaget ved klubhuset. Alle kontakter ved bordene på 
standpladserne vil blive skiftet ud. - Kurt Hevang har meldt sig som tovholder på disse opgaver. 
 
Der laves på et tidspunkt inden så længe en gennemgang af de nye flyveregler og hvordan de 
påvirker os. Det er jo nu principielt lovligt at flyve med modeller på op til 50Kg på et alm. MDK A-
certifikat. Vi har også fået ekstra flyvehøjde op til 120m. 
 

 


