
REFERAT AF AMC BESTY RELSESMØDE D.  4 .  MAR TS 2009 

  

Deltagere: Henrik Jørgensen, Lars Klitte, Troels Gripping, Allan Feld, Ole Jensen og Christian Kaastrup. 
Afbud: Lars Birkmose 

Referent: Allan Feld 

  

1. Nedsættelse af plæneklipperudvalg 

Ole Jensen blev formand for plæneklipperudvalget. Ole og Christian, finder en egnet plæneklipper. Blandt alternative 

muligheder er at købe ind i Tyskland eller måske at lease en klipper i DK. Klipperen skal være køreklar på pladsdagen d. 

18. april. Troels bemander klippeholdet og laver turnusplanplan.            

  

2. Nedsættelse af WEB-udvalg 

Modelflyvning Danmark tilbyder sine klubber at være vært for klubbernes egne web-sider. Det tilbud ønsker vi at tage imod. 

AMCs web nedlægges derfor hvor den kører i dag og oprettes på ny hos Modelflyvning Danmark. Der vil være direkte 

adgang til webben uden om MDK. En væsentlig fordel er at vi kan være mange om at vedligeholde webben. Lars Klitte er 

formand for WEB udvalget.          

  

3. Nedsættelse af baneudvalg 

Baneudvalget skal forestå den vedtagne baneudvidelse. Henrik har fået et tilbud på jordbehandling og tilsåning til en pris, 

der ganske vist ligger ca. 50% over det beløb der blev anslået på generalforsamlingen til en discount løsning, men som 

på den anden side kun udgør 25% af prisen på den såkaldt forkromede løsning og det endda med en kvalitet der er 

sammenlignelig. Den fristelse kunne bestyrelsen ikke modstå og det blev besluttet at igangsætte arbejdet med det samme. 

Det nye baneareal forventes tidligst at kunne tages i brug i august. Troels er formand for baneudvalget med støtte fra 

Henrik og Christian.    

  

4. Nedsættelse af klubhusudvalg 

Udvalget blev ikke nedsat. Der er et udestående på prisen for el-installation, som ligger væsentlig over det forventede. Det 

er prisen for rendegravning der overrasker. Det blev diskuteret om vi skulle vende tilbage til en løsning med solceller og 

batterier. Det blev ikke vedtaget. Allan undersøger hvor meget der er inkluderet i det oprindeligt modtagne tilbud fra 

elværket, for at vurdere om den senest anslåede pris kan være rigtig. I givet fald skal der skæres kraftigt ned på 

renoveringen af klubhuset. Klubhusets renovering omfatter i alt 52 punkter på en liste Allan havde udarbejdet. Det vil blive 

bekosteligt og det blev diskuteret om det er pengene værd. Der var dog enighed om at vi skal forbedre toiletforholdene 

samt at udføre det mest påtrængende rustarbejde. Punktet tages op igen på næste møde. 

  

5. Nedsættelse af samarbejdsudvalg omkring banesamarbejde med MFA 

Allan varetager samarbejdet. Der forventes kun at være behov for en minimal indsats. 

  

6. Debat om årets primære aktiviteter. 

De traditionelle aktiviteter er: 

         Motorflyvekonkurrence 

         Hanstholm skræntflyvning 

         Familiedag med el-flyvning 

         Festugeflyvning 
Vi vil opfordre helikoptergruppen til at genoptage konkurrencen om den flotte pokal. Der er kommet mange nye 

helikopterpiloter til, så der skulle være en mulighed. Vi vil også prøve om der er basis for mere svæveaktivitet. Allan stiller 

eget gummitov og F3B-startspil til rådighed for klubben, under forudsætning af at udstyret bliver behandlet ordentligt. Der 



vil der blive indbudt til AMC-open svævestævne til afholdelse i september om søndagen i samme weekend som festuge 

eller den følgende weekend.      

  

7. Debat om ny instruktørordning. 

Der kom ingen ny ordning ud af diskussionen, men det blev aftalt at Henrik og Troels supplerer som el-instruktører. 

Christian og Allan tager sig primært af brændstof. For svævefly instruerer Allan suppleret af Troels. 

  

8. Debat om tilskudsmuligheder 

Jes Schmidt tilbød på generalforsamlingen at assistere med at finde tilskudsmuligheder. 

Allan kontakter Jes. 

  

9. Krigen mod muldvarpe 

Muldvarpene er ved at få overtag nu hvor Muldvarpe-Jens ikke har været aktiv et par år. Vi er nødt til at gøre en mere 

helhjertet indsats for at få krapylerne væk. Steen Odsgaard køber nye fælder, og vi skal hver især røgte fælderne, når vi 

kommer på flyvepladsen. 

  

10. Eventuelt 

Der opstilles affaldsspande til affaldssortering i denne sæson. Der vil være en affaldsspand til dåser og flasker. En anden 

affaldsspand vil være til tørt affald og dunke. Alle former for madaffald og andet fordærveligt affald skal fjernes af 

ejermanden, når flyvepladsen forlades. Klubben indkøber rigeligt med affaldsposer til formålet.          

 


