
 
 
AMC bestyrelsesmøde 

5. februar 2019    Ref. Helge L 

 

 

DELTAGERE 

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

 

 

OPLÆG TIL GENERALFORSAMLING. 

Mødet blev holdt som forberedelse til generalforsamlingen 20. februar.  

Der var indkommet tre medlemsindlæg til debat på generalforsamlingen. 

 

Henrik Jørgensen:  

På sidste års generalforsamling blev det aftalt at flyvning med brændstof (op til 

94dB) ville være tilladt om søndagen i hele året. Aftalen blev ikke refereret i 

protokollen, så aftalen ønskes bekræftet og indført i protokollen. 

 

Poul Andersen: 

1. Anlæg af en grussti over den gamle fodboldbane 

2. Anlæg af toiletskur 

3. Aftalegrundlag for indretning og brug af dronebanen 

4. Aftale om brug af gammel og ny bane mht. til prioriteret aktivitet 

5. Anvendelse af klubbens plæneklippere i forhold til de to baner. 

 



Christian Kaastrup: 

Christian ønsker fremlæggelse af aftalegrundlaget med Kommunen i forhold til 

dronebanen og dens anvendelse. 

Bestyrelsen gennemgik de tre indlæg. Indsenderne vil blive opfordret til selv at 

fremlægge dem til debat under eventuelt. Formanden og bestyrelsen vil være 

forberedt til at svare på spørgsmålene om dokumentation og tilladelser. 

 

VAGT PÅ STRANDSKOLEN. 

Da årets pilottræf på Strandskolen er flyttet til 7. april vil der blive udsat et par 

vagtposter på skolen på den ”normale” søndag. De kan så invitere folk, der er kørt 

forgæves, til et besøg i klubben. I klubben er vi klar med lidt forplejning. Allan er 

tovholder. 

 
DR OG DRONEFLYVNING. 

Henvendelse fra en medarbejder på DR om mulighed for at komme på vores bane 

og træne dronepiloter. Det blev besluttet at tilbyde DR folkene individuelle  

gæstemedlemskaber af AMC under forudsætning af at de også tegner medlemskab 

af MDK. Dvs. at DR-folkene i givet fald bliver medlemmer af AMC og kan benytte 

klubben som alle andre medlemmer. 

 
BUDGET OG LEJEKONTRAKT. 

Allan gennemgik årets budget, som blev tiltrådt af bestyrelsen uden nævneværdige 

kommentarer. 

Der rettes henvendelse til kommunen med anmodning om at få tilsendt en 

opdateret lejekontrakt. 


