
AMC bestyrelsesmøde 12. august  

DELTAGERE 

Ove Foldbjerg, Allan Feld, Thomas Rune, Henryk Zylber og Helge Laursen.  

 

STATUS 

Formanden glædede sig over resultatet af lørdagens ekstra pladsdag. Udover at husene blev pyntet op med 
frisk maling og at en række andre praktiske opgaver blev løst, var der også blevet tid til at give græsset over 
hele pladsen en ekstra grundig klipning. Det er planen, at ”Fort Knox” også skal males før festugeflyvningen 
– Ove vil se om han kan lokke pingvinerne i arbejdstøjet. 
Thomas har liste over resterende arbejder, hvoraf de fleste nok må vente til foråret – eller længere. Listen 
er som følger:  
 

 Opsætning af bænke på øst væggen af det nye klubhus, samt ved tilskuerpladserne (Tovholder: 
Ove) 

 Indrette ladebord i det gamle klubhus (forudsat at vi får doneret en strømforsyning som opslået i 
ØNSKEBRØNDEN). Bordet opsættes på tværs i port-enden med 230V. Der opsættes røgalarm ved 
ladebordet (Tovholder: Thomas) 

 Male rækværk 

 Rep. af borde/bænke i det fri 

 Male borde og bænke i det fri 

 Male nyt klubhus indvendigt 

 Male fort Knox 

 Udarbejde og opsætte procdureplan. Hvem gør hvad i forskellige situationer? 

 Støbe fast kørerampe foran fort Knox 

 Køleskab i det nye klubhus 

 Indrette toilet med skyl og afløb 

 Baneudvidelse mod Øst – plan og input til budget 

 Beskæring af træer mod Vest 

 Nye døre til redskabsrummene i øst gavlen på den gl. container. 

 
FESTUGEN 

Pressemeddelelser på plads. Henvendelse til tv2 Østjylland om at lave indslag til ”Guiden” – er sket 13. aug. 
Allan rundmailer opfordring til medlemmerne om at møde talstærkt op og vise alle kategorier af 
modelflyvning. 
Enkelte medlemmer kontaktes direkte af Thomas og Allan. 
Bose opfordres til at være banekommandør og Steen Bluhme til at være speaker på dagen. 
Ekstra græsklipning op til dagen aftales med Ronnie. 
Pavillonen til pølsesalg tjekkes – evt. indkøbes en ny. 
Priser aftaltes således: 2 pølser m. brød 25 kr. + vand 30 kr. – Kaffe 5 kr. + kage 10 kr. 
Allan laver et prisskilt.  
Gitte har lovet at stå for salget. 
 



VINTERARRANGEMENTER 

Der er bestilt lokaler i beboerhuset samt indeflyvning i Skjoldhøj Hallen. Datoerne er: 
30-10-2013 kl. 19.00 Vintermøde 
17-11-2013 kl. 10.00 Indendørsflyvning 
04-12-2013 kl. 19.00 Gløgg aften 
15-12-2013 kl. 10.00 Indendørsflyvning 
15-01-2014 kl. 19.00 Vintermøde 
26-01-2014 kl. 10.00 Indendørsflyvning 
19-02-2014 kl. 19.30 generalforsamling 
23-02-2014 kl. 10.00 Indendørsflyvning 
16-03-2014 kl. 10.00 Indendørsflyvning 
19-04-2014 kl. 19.00 stander hejsning 

Henryk Zylber undersøger, om det er muligt at skaffe ekstra dage til indflyvning i Hinnerup til en fornuftig 
pris. 

Temaer på vinterklubaftenerne. 

Det prøvede vi for snart en del år siden, og det er gået lidt i glemmebogen. 

Vi stiler mod at lave 3 arrangementer i år. 

 En aften vil gruppen, der var i Wasserkuppe i foråret, vise billeder og fortælle røverhistorier. 
 

 En anden aften byder bestyrelsen op til åben debat om et nyt støjreglement i klubben. Debatten skal give 
mulighed for at få luftet alle synspunkter og bekymringer samt få svar på flest mulige spørgsmål, så 
holdningerne er afklarede til afstemningen på generalforsamlingen. 
 

 En tredje aften vil Thomas Rune vise sin 7-meter svæver frem. Andre er velkomne til at komme og fortælle 
om deres nye eller gamle modeller også. 

 

EVENTUELT 

Formanden kontakter indehaveren af Terp Maskinudlejning for at få lavet en konkret aftale om den 
planlagte forlængelse af banen med 25-30 meter – helst 35  - mod øst. Thomas Rune fremlagde en skitse 
over, hvordan pladsen måske i fremtiden kan udnyttes bedre gennem mindre omlægninger af det 
nuværende bane-layout, bl.a. sådan at der vil bliver bedre muligheder for start/landing i alle vindretninger 
– og i bedre afstand af træerne ved fodboldbanen og genbrugsstationen. Større afstand vil endvidere 
minimere de generende turbulenser på bagkanten af træerne som en gang imellem koster os skader på 
vores fly! 
 
Bestyrelsen vil fremover arbejde med at opsøge egnede alternativer til den nuværende plads, hvis tankerne 
om en udvidelse af engsøen engang bliver realitet. Når der er fundet er egnet område vil formanden tage 
kontakt til kommunen og høre hvad den videre proces er. 
 
Det blev vedtaget at nedlægge hjemmesidens ”Ønskebrønd”. Den havde, bestyrelsen bekendt, ikke 
medført andet end en brugt spade fra pladsformanden. Bestyrelsen indkøber det nødvendige (skovl, spade, 
rive og kost) – helst når der er et godt tilbud. 
Da det er bestyrelsens opfattelse at de strømkrævende el-piloter selv har investeret i strømforsyninger til 
opladning – og der ingen donationer kom via ”ønskebrønden” vil klubben ikke investere i 12/24V 



strømforsyninger til klubhuset. Lade-bordet vil dog fortsat blive færdiggjort med 230V el tilslutning og 
ekstra stikdåser. 

Det blev besluttet at arbejde videre med et oplæg til omlægning af flyvedagene så der bliver taget mere 
hensyn til modellernes støjniveau end om det er El/Forbrændings motor der driver flyet. Formålet skulle 
primært være at udvide flyvedagene for de mindre støjende modeller. Allan sender eksisterende materiale 
rundt til bestyrelsen til videre bearbejdning. 

Det blev besluttet at tænde grillen kl.18 på de resterende onsdags klubaftener i August. Håbet er, at det 

kan samle klubbens medlemmer lidt mere end vi har set i den første del af sæsonen. Det giver samtidig 

mulighed for at ankomme sidst på eftermiddagen og flyve igennem til mørket melder sig – uden at falde 

om af sult! Thomas har en lille gas grill som vil blive udlånt til formålet. Allan annoncerer tiltaget på 

hjemmesiden. 


