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DELTAGERE 

Allan Feld, Per Holm, Janis Kramer, Poul Andersen og Henrik Andersen,  

Afbud fra Helge Laursen og Egon Stenderup 

  

 

Evaluering af udstilling og modelflyvermøde på Strandskolen – en æra er slut. 

Der var enighed om at udstillingen som sådan var vellykket, men den manglede fordums storhed.  

 

Der var færre besøgende og de var der i kortere tid. Der var færre udstillede modeller. Der var 

markant færre brugtbørsforhandlere og så var der en enkelt men god hobbyforhandler (Holte). 

 

Der har på forhånd været tale om at dette skulle være den sidste udstilling i rækken, og 

bestyrelsen har nu besluttet at sådan bliver det. Det er 26 år siden at Modelflyverne Aarhus 

startede initiativet og siden 2014 har AMC stået for udstillingen. Men tiden er tydeligvis løbet fra 

arrangementet, hvilket bl.a. skyldes at landets modelflyvere står i nærmest daglig kontakt på 

facebook hele året og alle ved hvad der bliver bygget hos hinanden i de små værksteder. Tilbage 

er hyggen ved at mødes, og den er vigtig, men ikke nok til at drive værket i sin nuværende form. 

 

Det står frit for enhver personkreds eller forening at tage bolden op, og det er der håb om at 

Østjydsk mfk fra Vejle/Horsens måske vil gøre. Der havde været tale om at vi skulle lave 

arrangementet sammen i år, og det blev sådan at Østjysk sendte deres formand og nogle hjælpere 

samt observatører til assistance. Og tak til Østjysk for dét - det var dejligt at få ekstra kræfter til 

hjælp med opstilling og nedtagning. 

 

Til trods for at vi måtte undvære kioskpigernes hjælp og gode humør denne gang, så arbejdede 

kiosken og køkkenet med stor effektivitet og omhu takket være en vedholdende indsats fra flere af 

vores medlemmer. En stor tak til dém. 

 

Udstillingens økonomi viser et underskud på ca. 500Kr, men når de ikke solgte varer bliver trukket 

ud af regnskabet og overført til gavn for andre af vores klubaktiviteter, er der ca. 1.500 Kr. i 

overskud. 



 

Modelflyvning Danmarks repræsentantskabsmøde 

Allan og Poul deltager i Modelflyvning Danmarks repræsentantskabsmøde på Fyn d. 21 marts. 

Dermed kan vi gøre 6 ud af klubbens 9 stemmer gældende. 

 

 

Kalender for sommersæson 2020 

Sommerhalvårets aktiviteter bliver de sædvanlige: 

• Droneræs på dronebanen 21+22 marts 

• Standerhejsning 25/4 

• Skræntflyvning i Hanstholm 1+2+3 maj 

• Modelflyvningens dag 24/5 

• Festugeflyvning søndag 30/8 og onsdag 2/9 

• Standerstrygning 17/10 

 

Dertil kommer et endnu ukendt antal dronearrangementer. 

 

Standerhejsning. 

Hvis startbanerne ikke er tilstrækkeligt tørre til at der kan tromles på pladsdagen, gennemføres 

tromlingen på et senere tidspunkt. Ellers er programmet: 

• der skal muges ud og gøres rent i klubhusene,  

• der skal fyldes materiale i renden mellem flyvepladserne 

• droneskuret skal hæves på soklen for at undgå gentagne oversvømmelser 

• der skal nedgraves elektrisk jordkabel til dronepladsen 

 

 

Droneakademiet 

Som skrevet i et tidligere referat, er Droneakademiet interesseret i at leje sig ind på dronebanen 

nogle dage i løbet af sæsonen. Det er økonomisk attraktivt for klubben og bestyrelsen vil arrangere 

et møde med akademiet for at få klarlagt de konkrete behov og forventninger. Derpå vurderer 

bestyrelsen om arrangementet er noget vi kan rumme på flyvepladsen til gensidig fordel. 

 

 

Eventuelt 

Allan foreslog at indkøbe et gerne transparent læsejl, der nemt kan hæftes på stolperne rundt om 

terrassen efter behov. Allan undersøger pris og mulighed. 

 

Per Holm foreslog, at vi skal tage initiativ til at varme nogle pølser på klubaftener, hvor vejret er 

godt for at gøre flyveaftenerne mere hyggelige og måske give flere lyst til at komme. 

 

Per foreslog at købe et sæt rigtige skeer til brug ved de arrangementer hvor vi luner os på noget 

suppe. Det er begrundet i at egnede plasticskeer er blevet næsten umulige at opdrive. 

 

Det blev besluttet at gå videre med alle tre initiativer. 


