
 
 
AMC bestyrelsesmøde 

10. juni 2020    Ref. Helge L 

 

 

DELTAGERE 

Allan Feld, Per Holm, Janis Vang Andersen, Henrik Andersen, Poul Andersen og Helge Laursen.  

Mødet foregik på flyvepladsen. 

 

Mødet var indkaldt med det særlig formål at diskutere en henvendelse fra firma Droneakademiet. 

Men der blev også lejlighed til at tage andre emner op. 

 

 

DRONEAKADEMIET 

Droneakademiet er et privat foretagende, der uddanner professionelle dronepiloter. 

Droneakademiet rettede henvendelse til AMC i januar med en anmodning om at kunne benytte 

klubbens dronebane til aflæggelse af prøver til professionelle dronecertifikater, som 

Droneakademiet gennemfører på vegne af Trafikstyrelsen. 

 

Bestyrelsen drøftede om det er i klubbens interesse og i givet fald under hvilke rammer og 

betingelser det kan foregå. Droneakademiet har i de senere år holdt prøveaflæggelserne på 

Skanderborg mfk. flyveplads, men vil gerne rykke prøveaflæggelserne nærmere på Århus. 

 

Formanden har undersøgt lovligheden af et sådant arrangement i forhold til Aarhus Kommune 

Sport & Fritid, der siden 2019 har stillet vores baneareal vederlagsfrit til rådighed.  

Sport & Fritid har givet grønt lys for en aftale med Droneakademiet under forudsætning af at AMC 

opkræver en markedspris for udlejningen, sådan at kommunal subsidiering af Droneakademiet 

ikke finder sted. 

 

Droneakademiet har selv foreslået en lejepris, som vi undersøger mht. om den kan udgøre en 

markedspris. 

 



Bestyrelsen besluttede at være positivt indstillet overfor anmodningen og har opstillet en række 

betingelser og vilkår for banens benyttelse, som snarest vil blive præsenteret for Droneakademiet.  

 

 
DISPENSATION FOR STØJREGLER PÅ STILLEDAGE 

Flyveaktiviteten har været lav i foråret pga. Coronaen og forsamlingsreglerne. 

For at give plads til mere flyvning resten af året, har bestyrelsen vedtaget en midlertidig 

dispensation fra stille-dagene, sådan at der indtil årets udgang kan flyves alle ugens dage efter 

støjreglerne for alm. dage, dvs. max 94 dBa.  

Eneste undtagelse er tirsdag formiddag, som foregår på Pingvinernes præmisser. 

Søndag er flyvetiden efter 94 dBa reglerne ligesom nu, afgrænset til tidsrummet mellem 11.00 og 

16.00. Dispensationen kan tilbagekaldes med omgående varsel, hvis der opstår problemer eller 

nabostridigheder.  

Formanden udsender mail om dispensationen til orientering til alle medlemmer. 

 

 
ANLÆG AF NORD-SYD LANDINGSBANE 

Da nordenvinden har være dominerende i foråret, er det blevet overvejet om vi kan etablere en 

nord-sydgående start/landingsbane mellem dronebanen og standpladserne. 

Når det høje græs om kort tid er blevet slået, vil vi vurdere hvor meget jorden skal bearbejdes for 

at få en jævn overflade.  Hvis det besluttes at anlægge banen, skal der laves særlige instrukser for 

ind- og udflyvning, sådan at naboernes arealer overflyves mindst muligt. Vi skal også have en 

vurdering af forsvarligheden ved at bruge nord-syd banen, når dronebanen er bemandet. 

 

 
MEDLEMS ARRANGEMENTER 

Årets standerhejsning blev ikke markeret på grund af Corona-restriktioner. 

Vi prøver nu at markere sæsonen ved en ekstraordinær standerhejsning med tilhørende hygge og 

pølsegrill.  

Det sker lørdag den 27. juni fra kl. 11. 

 

Bestyrelsen forsøger desuden at få lavet et andet fælles AMC-arrangement, der kan samle 

medlemmerne. Motorflyvnings-konkurrence er en af mulighederne. 

Vi har en pæn beholdning af frosne pølser, der evt. kan spises ved lejligheden. 

Der orienteres/inviteres pr. mail, når der foreligger noget konkret. 


