
Bestyrelsesmøde 
22. januar 2013

Deltagere:

Gæstepiloter ,
samt regler for
gæstemedlems -
skab:

Kommunikation til
medlemmer:

Kalender:

Pilottræf 3/3.

A
arhus Modelflyve C
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b

Ove Foldbjerg, Allan Feld, Henrik Jørgensen, Thomas Rune, Helge
Laursen og som suppleant Henryk Zylber.

1). Der skal opsættes skilt på pladsen som præciserer, at ikke-medlem-
mer ikke må flyve, medmindre der er AMC-medlem(mer) tilstede.
Alternativt kan et bestyrelsesmedlem kontaktes. Ikke-medlemmer skal
under flyvningen ophænge MD-medlemskort. Henrik Jørgensen frem-
stiller en holder hertil.
2). Vedtægternes §6 foreslås på generalforsamlingen ændret til flg. ord-
lyd: Medlemmer af andre modelflyveklubber godkendt af
Modelflyvning Danmark kan mod dokumentation af andet medlemskab
optages som B-medlem til et kontingent der svarer til ½ pris af det ellers
aktuelle kontingent. Medlemskabet giver ikke stemmeret, men er ellers
sidestillet et almindeligt medlemskab.

Vedtægternes §10 stk. e foreslås på generalforsamlingen ændret til flg.
ordlyd: Dagsorden, regnskab, budget og indkomne forslag skal offent-
liggøres på foreningens hjemmeside samt skal så vidt det er muligt
udsendes til hvert medlem via e-mail. 
På givet forlangende kan et medlem få tilsendt materialet som brevpost.

Onsdag 3. april: Tur til Flyvevåbnets Historiske Samling.
4.-5. maj: Skræntflyvning, Hanstholm.
Wassserkuppe: 18.-20. maj (Thomas Rune undersøger og kommer med
oplæg).
Juli - Der søges arrangeret udflugt til flymuseet i Stauning, helst en 
tirsdag, hvor der er flyvning med de gamle modeller.
17. august: 50 års jubilæumsstævne.
1. september: Festugeflyvning.

Allan nedsætter og styrer en arbejdsgruppe.
Henrik står for køb af pølser og leje af det nødvendige udstyr.

REF.: HELGE LAURSEN

Skurvogn/klub -
hus:

Bestyrelsen foreslår på generalforsamlingen, at det gamle klubhus/con-
tainer på pladsen erstattes af en mandskabsvogn, som vi har på hånden
hos fa. JORTON. Der udarbejdes budget for udgifter til køb, samt fjer-
nelse af den gamle - Max. 25.000 kr ialt.
I den forbindelse suspenderes hensættelser på 20.000 kr for 2013.



Jubilæum:

Flyvepladsen:

Der arbejdes ud fra et budget på 15.000 kr. + medlemmers egenbetaling.
Alternativt kan udgifter afholdes ved, at AMC udelukkende betaler for
div. udstyr, som det er nødvendigt at leje og at resten dækkes ved egen-
betaling

Landingsbanen forlænges mod øst med nogle meter, som vi har “lånt” af
den egentlige ejer. Udgifter til jord-bearbejdning anslås til 2.500 kr.
Tilkørselsvejen skal atter repareres. Udgiften ventes at beløbe sig til 
ca. 5000 kr. Thomas aftaler nærmere med Lars Gravco.


