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DELTAGERE 

Henrik Andersen, Allan Feld, Henryk Zylber, Ronni Jørgensen og Helge Laursen. 

Som suppleant Evan Jepsen. Fraværende: Søren Hougaard.  

 

 

EVALUERING AF PILOTMØDE 

Enighed om, at vi også arrangerer næste år. Indkøb skal justeres (flere Congo’er). Vi skal evt. føre 

strengere kontrol med parkering i skolegården, så der ikke skabes kaos eller at brandveje ikke 

holdes frie. Vi skal også anskaffe en billig afdækning til gulvet ved bagdøren, så vi ikke slæber 

skidt med ind, især hvis det regner. 

Det er endnu ikke klart, om vi modtager tilskud fra MDK i lighed med sidste år. 

 

SVÆVEFLY (HØJSTART) OG MOTORFLY 

På given foranledning understreges det, at pladsreglerne skal overholdes. Opstår der uenighed om 

aktuelle forhold må parterne under anvendelse af sund fornuft tale med hinanden og finde en 

fornuftig løsning på eventuelle aktuelle uenigheder om  f.eks. placering af pilotfelt hhv. grej til 

højstart af svævefly. 

 

STØJFORHOLD 

Da der ikke foreligger naboklager over støj, kører vi videre med de gældende regler. Kun hvis der 

findes en speciel anledning, vil støjmåling finde sted. 

 

TRÆFÆLDNING 

Fældningen går fint. Vi prøver at få tyndet yderligere ud. Henryk Zylber tager kontakt til træfolkene 

for at høre nærmere om, hvis og hvornår de genoptager fældningen. 

 

ETABLERING AF LEGEPLADS 

Allan skaffer overblik over forsikring og lovkrav til en legeplads. Ronni undersøger markedet for 

godkendte legeredskaber. Sagen tages op på næste bestyrtelsesmøde. 

 



SKILTNING VED LYSTRUPVEJ 

Der udskrives i klubbladet (hjemmesiden) en medlems konkurrence om dels nyt og mere 

tidssvarende klublogo, samt om et skilt, der med logo og evt anden illustration signalerer, at her 

ligger en modelflyveplads. Der udsættes tre flasker rødvin i præmie. 

Ronni tager sig af det praktiske med hensyn til ophængning. 

Ronni påpeger desuden, at der skal anskaffes et nyt klubbanner til flyslæb, samt at der bør sættes 

et stort klublogo på klubhuset. 

 

PLÆNEKLIPPER 

Indtil videre fortsættes med den eksisterende klipper og behovet på længere sigt vurderes. Det 

undersøges, om kommunen evt kan overtales til at deltage i klipningen. Det kunne evt. betyde, at 

vi kan supplere med en mindre klipper, sådan at to mand kan klippe på samme tid. Ronni 

undersøger lidt priser. 

Det blev aftalt, at vi prøver at skaffe fondsmidler til fremtidig anskaffelse af en ny, større og mere 

miljøvenlig klipper. 

Ronni erklærer sig tilfreds med tilgangen af nye deltagere på klippeholdet. Muldvarpe-sakse-

pasning aftales efter behov. 

 

VASKEPLADS 

Der etableres en overdækket og flisebelagt vaskeplads til græsklipperen ved siden af Fort Knox. 

Klipperen skal kunne hæves med et el-spil, så det er muligt at spule den underneden. Etableringen 

kan medføre, at i hvert fald et bord-bænk sæt skal flyttes. 

 

VIDEOOVERVÅGNING AF BANEN PÅ NETTET 

På generalforsamlingen viste der sig god stemning for oprettelse af en videoovervågning af banen, 

som kan kobles op på internettet og således blive tilgængelig via hjemmesiden. Ronni vil arbejde 

videre med at skaffe priser på det nødvendige udstyr, incl en vejrstation, mens Allan undersøger, 

hvad systemet kræver af internet-opkobling (mobilforbindelse). 

 

HEGN OG AFMÆRKNING 

Der stiles efter en forbedret afmærkning af pilotfeltet midt på banen. Der skal anskaffes et nyt 

(flytbart) flag til markering af pilotfeltet. 

Allan lover at tage sig af at fremstille en plantegning, der f.eks. klart viser, hvor publikumspladsen 

er. Planen hænges op på gavlen af containeren. 

 

PLADSDAG OG OPGAVER 

Rækværket trænger til rensning/maling. Allan spørger Henrik Jørgensen om materialebehov. 

Ronni prøver at skaffe nye plader til bordene på standpladsen. Enighed om, at de ikke 

nødvendigvis behøver at blive hængslet. 

Der skal gøres rent og ryddes op i containeren. Der skal også opsættes rør til føring af videokabler. 

Ronni sikrer materialer til nødtørftig lapning af huller i vejen, især på det første skrånende stykke 

fra Lystrupvej. 



På sigt vil Ronni desuden prøve at indhente et fornuftigt tilbud fra Lars Gravco om en mere 

permanent reparation af hele vejen. Bestyrelsen bemyndiger Ronni til at acceptere et tilbud op til 

10.000 kr. 

 

KALENDER – KOMMENDE KLUBARRANGEMENTER 

Der spekuleres videre på, hvad vi kan gøre for at ryste folk bedre sammen – evt. udflugt. 

Under alle omstændigheder skal det kommunikeres bedre ud via mail og/eller hjemmesiden, når 

der er arrangementer af særlig interesse i klubben. I den forbindelse gøres der en indsats for at 

skaffe mail-adresser på de medlemmer vi mangler i kartoteket. (Helge). 

Familiedagen er aftalt til lørdag den 27. august, umiddelbart før festugeflyvningen. 

Vi vil prøve at få lavet en fast, evt. muret, grill på pladsen. Den skal helst kunne gasopvarmes. 

Ronni og Evan googler lidt rundt for at finde et egnet gas-element, samt en fornuftig rist. 

 

NØGLEOMBYTNING 

Sker, som allerede kommunikeret på mail, i forbindelse med pladsdagen. 

 

ORIENTERING OG EVT. 

Formanden prøver at lave aftale med faldskærms folket om opvisning ved festugeflyvningen. Det 

skal helst foregå tidligere end sidste år. 

Et tilbud fra Codan på en forsikring mod digi-kriminalitet til 1.600 kr. årligt blev drøftet  - og 

forkastet. 

Festugeflyvningen skal tilmeldes festugeprogrammet. (Helge). 

 


