
REFERAT AF AMC BESTY RELSESMØDE D.  6 .  MAR TS 2010 

  

Deltagere: Christian Kaastrup, Henrik Jørgensen, Lars Klitte, Troels Gripping, Allan Feld, Ole Jensen, Thomas Rune 

Referent: Henrik Jørgensen 

  

  

1. Nedsættelse af plæneklippe hold. 

Troels kontakter det gamle hold, og supplerer til 5 personer hvis der er frafald. 

Allan har opsagt samarbejdet med Timmermann om vedligehold af området. Troels finder ny partner til klipning af det høje 

græs. 

Troels sørger for eftersyn af plæneklipperen inden sæsonstart. 

  

2. Nedsættelse af webudvalg. 

Vor hjemmeside skal flyttes over som underside under Modelflyvning Danmark. Lars og Allan tager sig af det. 

  

3. Nedsættelse af samarbejdsudvalg jf. aftale med MFA. 

Christian tager sig af kontakten. MFA skal gøres opmærksom på at prisen for B-medlemskab er steget, pga. det ændrede 

kontingent. 

  

4. Debat om årets primære aktiviteter. 

         10/4 Pladsklargøring og standerhejsning 

         1/5 Skrænttur til Hanstholm 

         8/5 Motor- og heli-konkurrence 

         9/5 El-svæver og svævekonkurrence 

         12/6 Familiedag med auktion 

         28/8 Festugeflyvning lørdag 

         1/9 Festugeflyvning onsdag. 

         16/10 Standerstrygning 

  

5. Debat om ny instruktørordning. 

De hidtidige instruktører fortsætter, og Thomas træder til som svæveinstruktør. 

Der var en længere debat om den faldende disciplin og hensynstagen på pladsen, og der var enighed om at vi bør påtale, 

hvis nogen udviser risikobetonet flyvning eller manglende omtanke. På en diplomatisk måde forstås! 

Vi prøver at forfatte et opslag til klubhuset med ”de 10 bud for god flyveopførsel” 

  

6. Debat om tilskudsmuligheder. 

Christian undersøger (hos Kultur- og Fritidsforvaltningen og Idrætssamvirket) hvad der findes af muligheder. 

  

7. Krigen mod muldvarpe. 

Pladsformanden tjekker om vi har fælder nok og om de er i orden, og aktiverer ”muldvarpejægeren” igen. 

  

8. Eventuelt. 



Thomas foreslår at vi på næste møde sætter et punkt på dagsordenen til drøftelse om hvordan vi kan fremme flyvekulturen 

på pladsen, med henblik på bedre sikkerhed og hensyntagen. 

 


