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 H-O onsdag den 4. maj 2016 kl. 19:00_
Suppleant Ronni deltog i mødet.
1. Siden sidst:
Generalforsamling – Morten, Frede og Anders blev genvalgt.

2. Udvalgene:
Aktiviteter/udstilling: Jane og Morten.
Se punkter nedenunder.
Skolefly/instruktør: H-O.
Morten og Ronni er på vej ind som instruktører – de mangler bare at tage A-certifikat.
5 elever lige pt.
Flyveplads: Alle i bestyrelsen hjælper hinanden.
Udhæng på huset mod øst er meget afskallet og skal males i år.
Terrassegulvet skal slibes og have noget olie.
Søjler ved terrassen skal rettes op.
Tak til Ulrik for tromling af banen.
Indendørs: Jane.
Halfordelingsmøde 3. maj – vi kan desværre ikke forsætte med vores onsdags tid som vi har
haft de sidste otte sæsoner. Vi har fået haltid mandag kl. 21.00-23.00.
Bestyrelsen blev enig om, at kl. 21.00 er for sent, så det blev besluttet at vi booker nogle
lørdage hen over vinteren fra kl. ca. 10-14. Datoer kommer i kalenderen når vi ved om vi
kan få hallen.

3. Fra kasseren:
Morten omdelte regnskab frem til d.d. og gennemgik det.
Pt. 41 medlemmer.
4. Fly-in lørdag den 21. maj kl. 10.00:
Vi griller til middag, så medbring mad.

5. Udstilling til Kulturnatten fredag den 3. juni kl. 17.00-21.00:
Jane, Hans-Ole, Richard, Palle A., Peter og Morten vil gerne udstille. John B. deltager
måske. Vi udstiller på Slotsgade som vi plejer.
Jane undersøger om vi kan låne afmærkningspæle ved Ungdomsskolen. Ronni køber
afspærringsbånd.

6. Sommertræf torsdag den 30. juni til søndag den 3. juli:
Pladsen er åben fra kl. 10-17 og søndag fra kl. 10-15 og dem der kommer ude fra kan
overnatte på en af campingpladserne i nærheden.
Hvis vejret tillader det afholdes der fælles grillaften enten fredag eller lørdag.
Der er allerede to tilmeldte udefra.
Det aftales, at vi sætter indbydelse på MDK´s forum og der sendes mail til medlemmerne
samt opslag på Facebook og hjemmesiden.

7. Sommersjov for børn lørdag den 23. juli kl. 10.00-15.00:
H-O er instruktør og Ronni deltager også.

8. Ansøgning om puljemidler hos MDK:
MDK har en pulje på ca. 400.000 kr. som alle klubber kan søge.
Der er ansøgningsfrist den 1. juni.
Det blev drøftet hvad vi evt. kan søge om.
Vi ansøger om tilskud til køb af en drone med lærer/elevanlæg og tilbehør, for at tiltrække
unge medlemmer.
Morten, Hans-Ole og Jane mødes og får udfyldt ansøgningsskema.

9. Evt.:
Intet.

Møde slut kl. 20.55.

