
 
 
AMC bestyrelsesmøde 

21. januar 2020    Ref. Allan Feld 

 

 

DELTAGERE 

Henrik Andersen, Allan Feld, Janis Kramer, Lars Jensen, Egon Stenderup  

 

Rigets tilstand - herunder regnskabet. 

Det går alt i alt meget godt i klubben. Økonomien er god, medlemstilgangen er god og banerne er i 

god stand. 

Vi har brugt mange penge i 2019 på reparation af plæneklipperen. Det skyldes at den har været 

hårdere belastet end den er beregnet til. Det skal vi forsøge at undgå i 2020. 

Vi har fået en aftale med kommunen, som indebærer at vi ikke længere skal betale leje af 

banearealet. 

Vi har haft spændende arrangementer i droneafdelingen i løbet af året – ikke mindst 

danmarksmesterskab. Vi håber at donefolkene vil få tid til at færdiggøre deres droneskur i løbet af 

2020. 

 

Planlægning af generalforsamling. 

Der er bestilt lokale. Regnskabet er blevet revideret og er klar til godkendelse. Der er udsendt 

formel varsling af generalforsamlingen til alle medlemmer. Materialet med indkomne forslag samt 

regnskab og budgetforslag udsendes til alle medlemmer senest d. 5. februar. 

Det vil fremgå af materialet hvem der er på valg og hvem der accepterer genvalg. 

 

Planlægning af udstilling på Strandskolen. 

Østjysk MFK og Area 15 mfk er inviteret til at være medarrangører på årets udstilling på 

Strandskolen. Det er med henblik på at de skal overtage arrangementet fra og med 2021. AMC 

arrangerer udstillingen i år for sidste gang og håber at en af de inviterede klubber vil tage over og 

føre traditionen videre. 

Henrik og Helge sørger for pølsestegere. Allan køber ind.  

Vi mødes på Strandskolen lørdag d. 29 feb. Kl. 16 til opstilling af borde og kiosk m,v, Søndag kl. 

8.00 åbner vi for udstillere og leverandører og kl. 10 for publikum. Kl. 16 lukker vi det hele ned 

igen. Henrik henter bordplader og vejskilte i klubhuset. Janis giver en hånd med. 

Allan spørger Ove om han vil hente nøgle og aftale nødstrøm med portneren. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetskalender for 2020 

Kalenderen vil byde på de sædvanlige aktiviteter. 

Standerhejsning og pladsdag bliver 25/4. Det er sent, men bl.a. påsken kommer i vejen. 

Skræntflyvning ved Hanstholm er weekenden d. 8-10 maj 

Modelflyvningens dag er 24. maj. 

Festugeflyvningen er søndag d. 30/8 og onsdag aften d. 2fm/9. 

Standerstrygningen bliver lørdag d. 17/10 

 

Budgetlægning for 2020 

Allan fremlagde et rutinemæssigt budget. 

Der var afsat 5 Tkr. til anlæg af vigeplads ved transformatoren. Det blev afvist af bestyrelsen. Til 

gengæld blev der afsat 10 TKr. til færdiggørelse af droneskur, el i droneskur og fliser i droneskud. 

Trods et forbrug på i alt 22 TKr. til drift og vedligehold i 2019 afsættes kun 15 TKr. i 2020. 

Mængden af reparationer på plæneklipperne skal holdes nede. Budgettet giver dermed et forventet 

overskud på 23 Tkr. 

 

Drøftelse af forespørgsel fra Droneakademiet om at afholde undervisning og  

certifikatprøver hos AMC. 

Vi har fået en forespørgsel fra Droneakademiet mht. om de må leje nogle stunder til træning og 

prøveaflæggelse for professionelle dronepiloter. Klubben vil modtage et vederlag pr. gang, og 

aktiviteterne varsels 6 måneder forud.  

Bestyrelsen ser velvilligt på henvendelsen, og er indstillet på at indgå en aftale med akademiet 

under forudsætning af at det ikke giver væsentlige gener for vores egen flyvning samt at 

forsikringer og sikkerhed er på plads. Der vil i givet fald blive tale om en skriftlig aftale med 

opsigelsesklausuler der sikrer at vi kan komme ud af aftalen, hvis arrangementet tager for meget 

opmærksomhed. 

Allan vil kontakte Sport og Fritid for at høre om klubben faktisk må modtage vederlag fra tredje 

part, nu hvor vi ikke længere betaler for banen, men får den stillet til rådighed af kommunen. 

 

Diskussion af muligheden for at anlægge en vigeplads ved transformatoren. 

Som skrevet under punktet om budgetlægning, går bestyrelsen ikke ind for forslaget, da behovet 

vurderes at være lille i forhold til anlægsprisen. Forslagsstilleren kan indsende forslaget til 

behandling på generalforsamlingen, for at se om det kan få tilslutning dér. 

 

Behandling af forsikringstilbud 

Vi modtog et tilbud om billigere forsikringer i slutning af 2019. Henrik og Allan havde møde med 

forsikringsagenten i starten af december, men har ikke kommet videre med det. Det gør vi nu, og 

tager så stilling til om der er en mærkbar gevinst ved at skifte til et nyt forsikringsselskab. 


