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 mandag den 15. feb. 2016 kl. 19:00_
Suppleant Ronni deltog i mødet.
1. Siden sidst:
Der har været afholdt julehygge, julefrokost og filmaften.
2. Udvalgene:
Aktiviteter/udstilling:
Vi er d.d. blevet kontaktet af Ørbæk Marked om vi har lyst til at udstille i år.
Medlemmerne spørges til Generalforsamlingen og så skal vi melde tilbage efter den 3.
marts.
Skolefly/instruktør:
Der er blevet indkøbt 4 batterier til skoleflyet.
Sæsonen starter med 4-5 elever, så H-O efterlyser nogle flere instruktører.
Hvis Morten og Ronni får taget A-certifikat vil de gerne hjælpe som instruktører.
Vi skal have fundet et nyt sendersæt.
Flyveplads:
Nøgleskabet blev brækket i stykker da vi havde indbrud anden gang, så det skal vi have
repareret.
Der skal en ny hængelås på skuret, da den forsvandt ved sidste indbrud.
Det blev drøftet, om vi skal sætte vindmølle, solpanel og batteri op i år.
Forslag om at dem der flyver med elfly, selv skal medbringe batteri til ladning (Drøftes med
medlemmerne på Generalforsamlingen).
Rækværk skal repareres, da nogle af brædderne er rådne. Nogle af bordene skal have nye
brædder. Terrassegulvet skal have noget olie.
Banen skal også tromles, det drøftes på næste bestyrelsesmøde.
Indendørs:
Sidste gang med indendørs er onsdag den 30. marts.
Der skal ansøges om haltid til næste vinter i løbet af foråret.
Her i 2016 har der været 10-12 medlemmer hver gang.
3. Fra kasseren:
Morten delte regnskabet for 2015 ud og gennemgik det. Regnskabet ser fint ud.
Bestyrelsen lagde budget for 2016.
Der er pt. 40 medlemmer.

4. Generalforsamling:
På valg Morten, Anders og Frede samt revisor og suppleant.
Morten, Anders og Frede vil gerne fortsætte og suppleant Ronni vil også gerne fortsætte.
5. Årets ØMF´er:
Kandidater blev drøftet og en værdig modtager blev fundet.
6. Standerhejsning lørdag den 2. april kl. 13.00:
Anders bestiller og afhenter brunsviger.
7. Fly-in:
Forslag til dato – lørdag den 21. maj kl. 10.00.
Det blev besluttet at holde det den 21. maj.
8. Forslag om Sommerlejr fra den 30. juni til den 3. juli:
Det er en god idé. Drøftes på Generalforsamlingen om der er stemning for det.
9. Fly-off – lørdag den 1. oktober kl. 10.00:
OK, afholdes lørdag den 1. oktober.
10. Det nye medlemskort til MDK:
Medlemmerne opfordres til at printe deres medlemskort ud fra MDK´s side og så skal de
stadig hænges op i skabet. Hvis medlemmerne ikke har mulighed for at printe kan
bestyrelsen hjælpe med det.
11. Evt.:
H-O orienterede om, at MDK vil lave en pulje der økonomisk støtter aktiviteter i klubberne.
De har i den forbindelse bedt om en tilbagemelding på hvilke aktiviteter klubberne mener
der er relevante.
H-O spurgte, om der er nogle af bestyrelsesmedlemmerne der har lyst til at deltage i
Repræsentantskabsmødet den 13. marts.
H-O orienterede om, at der er nye droneregler på vej.
H-O har talt med John fra Vestfyns Modelflyveklub og han kunne godt tænke sig, at vi
mødes med hinanden de Fynske klubber imellem.

Mødet slut kl. 21.45.

