
 
 
AMC bestyrelsesmøde 

10. januar 2019   Ref. Helge L 

 

 

DELTAGERE 

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

 

GENERALFORSAMLING 

Allan indkalder pr. mail til medlemmerne + opslag på FB. 

 

Best. har fået lov at foreslå foreslår Steen Bluhme som dirigent. 

Bestyrelsesmedlem Henryk Zylber genopstiller ikke.  

Michael Ørting Hesselund har meddelt at han opstiller til bestyrelsen. 

  

STATUS/PILOTMØDE 

Udstillingen udskydes til 7. april, da vi har fået afslag på den sædvanlige weekend p.g.a. 

terminsprøver på skolen. 

 

Der søges på generalforsamlingen tilsagn fra medlemmer, der vil løse faste opgaver på 

udstillingen. 

  

Diverse opstramninger på afviklingen i henhold til liste. 

 

Allan står for indkøb og undersøger ny mulighed for leje af pølsestegere etc. 

 

Vi får adgang til sikringsrum, så vi ikke (igen) skal løbe ind i problemer med el-udfald. 

 

Det blev ikke besluttet at følge forslaget om at skifte de stegte pølser ud med kogte i år. 

 

Prislisten skal have et gennemsyn. Servietter i klubhus tjekkes for anvendelighed. 

 

Sidste år blev der uddelt alt for meget gratis morgenmad. For at styre det i år, udleveres vouchers 

til hjælpere og leverandører til hhv. morgenmad og forplejning senere på dagen. Der udleveres kun 

gratis forplejning mod vouchers. 



 

TILKØRSEL/TOILET 

Ronni redegjorde for problemer for især unge medlemmer med at benytte bus, for at komme på 

pladsen. Der er simpelthen for langt fra nærmeste stoppested – og for risikabelt at krydse 

Lystrupvej.  

 

Ronni forsøger at motivere kommunen til at anlægge en grussti fra nærmeste stoppested ved 

rundkørslen og ned over de gamle boldbaner til flyvepladsen. 

 

Ronni kontakter Teknik og Miljø for at hører om muligheden for anlæg af toilet med tank, bl.a. med 

henvisning til de mange nye/unge medlemmer af begge køn. Det forlyder at der er en del piger der 

interesserer sig for droneflyvning. 

 

 

TRÆF OPVISNING OG PLADSDAG 

 

Der holdes stort dronestævne 30.-31. marts som igangsætning af stævner, hvor der kæmpes om 

kvalifikation til DM (og i videre perspektiv til VM). 

 

Der er forslag om at gøre torsdag til fast dronedag, hvor der er særligt fokus på droneflyvning, 

uden at det betyder begrænsning af anden flyvning. På dronedagen vil der være instruktør til stede 

og interesserede kan komme på banen og få information og hjælp. Dronedagen skal vendes på 

generalforsamlingen under eventuelt. 

 

Bestyrelsen besluttede at afsætte årligt 800 kr. til en brugerlicens til en pointsstyringssoftware til 

dronestævne afvikling.  

 

Ronni opretter en FB-gruppe, (Dronerace-AMC) som kan informere om alle relevante drone-

aktiviteter i klubben. 

 

Årets pladsdag ventes afviklet 13. april alt efter hvad vejret tillader. 

 

SKILTNING 

Skiltet ved indkørslen fra Lystrupvej trænger til fornyelse. Evt. ofrer vi et mere holdbart skilt af 

metal. Ronni tjekker.  

Ligeledes minder han Lars Bregnbjerg om levering af nye bannere. 

 

EVT. 

En forsøgsordning om samarbejde med ungdomsskoler vil blive lagt frem til drøftelse på 

generalforsamlingen. Ronni blev anbefalet at kontakte Peter Skotte, Aviator i Aalborg, som har 

diskuteret et lignende samarbejde med Aalborg Kommune. MDK vil i givet fald bakke op om en 

sådan ordning. 


