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Festugeflyvning - plan og nødplan hvis coronaen kommer igen 

Og det gjorde den så.  

Efter regeringens meddelelsen om at fastholde begrænsningen på antal forsamlede personer på 100, pga. 

corona-situationen, er det ikke realistisk at gennemføre festugeopvisningen. Bestyrelsen besluttede derfor 

at aflyse festugeflyvningen. 

Selv om festugeflyvningen i år ikke fremgår af festugeprogrammet, forventer vi at der af gammel vane vil 

komme et vist antal besøgende, så kom glad på flyvepladsen og flyv en tur, hvis du har tid og lyst d. 2. og d. 

6. september. Der vil dog ikke være åbent for kiosksalg. 

Det bliver meddelt på vores hjemmeside, på vores facebookgruppe og med mail til klubbens medlemmer, 

at opvisningen formelt er aflyst. 

Pladsdag-2 (oprydning før festugen) 

Selv om der nu ikke bliver festugeopvisning, skal vi alligevel have ryddet op i det gamle klubhus. 

Dels skal der køres affaldsposer og emballage på genbrugsstationen og der skal ryddes op i det 

bras vi har fået samlet.  

Det sker i weekenden 12-13 /9. Klubbens medlemmer bliver inviteret til at give en hånd med og til 

at hjælpe med at spise resten af vores nedfrosne grillpølser. 

Økonomi pr. 1/8 – Per orienterer  

Vores kasserer Per Holm gennemgik regnskabet, som det så ud ikke pr. 1/8 men pr. 1/6. Og det ser godt ud, 

hvis man alene ser på tallene. Vi har stort overskud, men den triste baggrund er jo at alle aktiviteter har 

været aflyste pga. corona-nedlukningen. 



Medlemstilgang – Allan orienterer 

Allan gennemgik afgange og tilgange af medlemmer. Som det sker næsten hvert år med små afvigelser, så 

balancerer medlemstallet med 14 afgange og 13 tilgange. Af de 14 afgange var 5 pga. kontingentrestancer. 

Vi er nu 95 voksne aktive medlemmer, heraf 4 gæstemedlemmer, 8 juniorer heraf 1 gæstemedlem og 7 

passive medlemmer – i alt 110 medlemmer. 2 nye medlemmer er måske på vej ind. 

Junior ordning – Allan orienterer 

Vores medlem Michael Nørgaard har drevet en dronegruppe under Aarhus Kommune Sport&Fritid. 

Imidlertid ophørte gruppen og Michael blev enig med Sport&Fritid om at AMC skulle modtage de 

tiloversblevne penge under Folkeoplysningsloven. Det blev til 1.485 Kr.  

Det er aftalt med Sport&Fritid at vi bruger pengene så længe de rækker til at give helt unge piloter et års 

gratis medlemskab af både AMC og Modelflyvning Danmark. Indtil nu har vi kunnet tilbyde ordningen til 3 

nye juniorer. 

Tværbane – beslutning om den skal anlægges eller ikke. 

På grund af den megen nordenvind vi havde i foråret og forsommeren har det været foreslået bestyrelsen 

at etablere en nord/syd gående bane på tværs af vores nuværende vingefly bane. 

Sådan en bane havde vi for 10-15 år siden, men den blev opgivet da beplantningen på lossepladsen 

voksede sig stor og stærk. Men nu vurderer vi mulighederne for at etablere en ny tværbane og denne gang 

med udstrækning helt over til åen, så vi kommer fri af bevoksningen. Poul, Stig og Ove har vurderet 

jordbunden og finder det nødvendigt at få den kørt igennem med noget kraftigt maskineri før der kan 

planeres og sås græs. 

Vi besluttede at undersøge hvad anlægsomkostningerne kan løbe op i og hvem vi i givet fald kan hyre til at 

udføre den grove del af arbejdet. 

Klubsommermiddag eller andre arrangementer 

Alle planer besluttet droppet pga. nyt corona udbrud. 

Vinterklubmøder – skal vi fortsat have dem, og hvordan 

Der var en overordentlig sløj tilslutning til vinterklubmøderne i forgangne vinter. Selv glöggaften var 

sparsomt besøgt. Det har rejst spørgsmålet om det er spild af tid at fortsætte klubaftenerne i beboerhuset. 

Vi besluttede at fastholde glöggaftenen og et enkelt klubmøde foruden selvfølgelig generalforsamlingen. 

Per og Helge vil prøve at få gode idéer til andre aktiviteter. Forslag fra klubbens medlemmer er meget 

velkomne. 

Principbeslutning om der kan dispenseres for krav om MDK medlemskab ved flyvning med modeller 

under 200g. 

Et evt. kommende medlem flyver drone med en vægt på under 200g. Pga. af den lave vægt er dronen 

undtaget kravet om lovpligtig ansvarsforsikring. Medlemmet har forespurgt om han så kunne blive 

undtaget vores vedtægters krav om medlemskab af Modelflyvning Danmark. Den mulighed har formanden 

afvist overfor ansøgeren, men ønskede at få bestyrelsens principielle opbakning. 



Bestyrelsen bakker op om afgørelsen primært fordi medlemmer og folk på flyvepladsen skal være trygge 

ved at de er dækkede af en forsikring, hvis uheldet er ude. Selv en lille drone kan gøre stor skade på et øje. 

Sekundært også fordi det vil blive en uoverskuelig situation at skulle administrere undtagelser. 

Droneakademi - hvis der er nyt om aftalen – status er at aftalen er afsendt og vi afventer svar. 

Der er netop dags dato indgået en forsøgsordning med Droneakademiet om at de kan leje flyvepladsens 

droneafsnit til brug for undervisning og prøveaflæggelse for professionelle dronepiloter.  

Der er tale om en forsøgsordning der strækker sig frem til nytår, hvorefter aftalen enten forlænges eller 

ophører baseret på de erfaringer vi får. Droneakademiet flyver kun på hverdage og ikke på tirsdage. 

Akademiet vil flyve 4 gange inden årsskiftet. 

På et fuldt år vil de flyve 12-15 gange, hvilket vil indbringe os ~6.000 Kr. 

Aftalens forlængelse er på betingelse af, at der ikke opstår væsentlige gener for klubbens medlemmer. 

De 4 flyvedatoer vil blive slået op på vores hjemmeside i god tid.  

Under Droneakademiets arrangementer er flyvepladsens droneafsnit lukket for flyvning mens 

vingeflysbanen er åben. Der skal selvfølgelig vises gensidigt hensyn. 

Alle klubbens medlemmer, som har oplyst mailadresse, vil modtage en uddybende orientering om 

arrangementet. På Generalforsamlingen til februar vil ordningen komme på dagsordenen til evaluering. 

Eventuelt 

Et ønske fra Poul m.fl. om at udsætte standerstrygningen til 31/10 blev besluttet. 

Vi vil undersøge om der kan etableres elektroniske kodelåse på klubbens døre (ikke fort Knox) til erstatning 

for vores nuværende nøglesystem for rimelige midler. Ønsket er begrundet i besværlig nøgleadministration 

samt at klubben kun sjældent modtager afgående medlemmers nøgler.  


