Østfyns Modelflyveklub
c/o Hans-Ole Jørgensen, Frørupvej 26, 5871 Frørup
Tel.: 29 92 80 78 E-mail: formand1@oemf.dk

Referat af bestyrelsesmøde hos Hans-Ole tirsdag den 1. april kl. 19:00
1. Siden sidst:
Der er blevet afholdt Generalforsamling – H-O nævnte kort hvem der havde meldt sig til
bla. græshold og instruktørordning.
Der blev afholdt konstituerende møde efter Generalforsamlingen – H-O formand, Morten
kasserer, Frede sekretær, Kenneth A. menig og Anders menig.
H-O har bestilt brunsviger til Standerhejsning. Anders henter brunsviger til
Standerhejsningen.

2. Udvalgene:
Aktiviteter/udstilling: Fra bestyrelsen meldte Morten sig - Fly-off flyttes fra kl. 13.00 til kl.
10.00 og grillen tændes til middag.
Skolefly/instruktør: Her meldte H-O og Kenneth A. sig - Der er købt nye modtagerbatterier
til skoleflyverne. Instruktører er H-O, Tomas, Thomas K., Peter A., og Kenneth A. er under
oplæring.
Flyveplads: Her meldte Kenneth A. og Frede sig – Banen skal tromles evt. den 11/4 og 12/4,
afventer hvordan vejret bliver. H-O har ”bestilt” grus/sten til lapning af vores vej ved Lars
Christoffersen.
Indendørs: Her meldte Frede sig – Der skal ansøges om tid i det nye bookingsystem. Den
endelige tid får vi på timefordelingsmøde den 6/5.

3. Fra kasseren:
Morten overtog papirer mv. fra Torben den 31/3. Der er pt. 52 medlemmer. Økonomien ser
fin ud. Kontantkassen nedlægges og udlæg bliver fremover overført via banken.
Morten og H-O skal i banken og ordne det praktiske.

4. Opdatering af indmeldelsesprocedure:
Morten skal sende mail til bestyrelsen, når der kommer et nyt medlem. Morten finder
indmeldelsespapirer frem og sender dem til gennemsyn i bestyrelsen.

5. Køb af gasgrill:
John Bakkebo foreslog på Generalforsamlingen, at der købes en gasgrill. Det besluttes at der
indkøbes en gasgrill til ca. 2.000 kr. Frede kigger på mulighederne og indkøber.

6. Evt.:
Låsen til nøgleboksen bliver skiftet, da den er ved at være slidt. Der bliver sendt mail ud til
alle medlemmer med den nye kode.
Medlemsbeskeder skal indlejres på hjemmesiden igen. Morten kigger på det.

Mødet slut kl. 22.05.

