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

Referat af bestyrelsesmøde i klubhuset mandag den 18. aug. 2014 kl. 19:00_
Afbud fra Morten Petersen.
1. Siden sidst:
Der er blevet indkøbt gasgrill og den bliver brugt flittigt.

2. Udvalgene:
Aktiviteter/udstilling:
Se punkt 4.
Skolefly/instruktør:
Det kører fint uden problemer.
Flyveplads:
Der er blevet tromlet plads, ryddet op i skuret, samlet gasgrill og rettet tårn op.
Der er også blevet skiftet lås i nøgleboksen.
Indendørs:
Vi har fået onsdag aften fra kl. 20.00 til 22.00. Indendørssæsonen starter op i
oktober/november. Der kommer nærmere info på hjemmesiden.

3. Fra kasseren:
Morten var fraværende men H-O orienterede. Der er 55 medlemmer. Regnskabet ser
fornuftigt ud.

4. Evaluering af sommeraktiviteter:
Udstilling til Kulturnatten i Nyborg:
Det gik fint og der var 5 medlemmer der udstillede. Vi havde simulator med som folk kunne
prøve.
Sommerlejr:
Der var 12 elever der deltog. Der var et par stykker der fik A-certifikat. Vejret var ikke det
bedste, det var dog tørvejr det meste af tiden, men det blæste en del.
Udstilling på Ørbæk Marked:
Der var 8 medlemmer der udstillede i løbet af weekenden. Vejret var rigtig godt og
udstillingen fint besøgt.
Sommersjov for børn:
Lørdag den 26. juli var der 7 børn og 5 mænd der deltog.

Lørdag den 2. august var der 4 børn der deltog.

5. Modelflyvningens dag søndag den 7. september 2014:
Tidspunkt for afholdelse bliver fra kl. 10.00 til 14.00. Dagen bliver som en almindelig
klubaften med hygge og flyvning. Grillen bliver tændt kl. 12.00, så husk grillmad. H-O
sender pressemeddelelse til Lokalavisen.
H-O sender mail til alle medlemmer om dagen.

6. Fly-off lørdag den 27. september 2014 kl. 10.00:
Grillen tændes kl. 12.00 så husk grillmad.
H-O sender mail til alle medlemmer om at deltage.

7. Vinteraktiviteter:
Julehygge afholdes torsdag den 4. december 2014 kl. 19.00 på Ringvej 1B, Nyborg.
Filmaften/loppemarked afholdes torsdag den 5. februar 2015 kl. 19.00 på Ringvej 1B,
Nyborg.
Generalforsamling afholdes torsdag den 5. marts 2015 kl. 19.00 på Ringvej 1B, Nyborg: OK

8. Evt.:
Der er meget fugtigt i husets vestlige side, så der blev talt om at bygge et halvtag for at
beskytte huset samt få ladestationen i tørvejr. Frede og Anders laver udkast til byggeriet og
undersøger hvad det koster.
Der blev talt om, at få 12V lys i klubhuset samt evt. et par lamper udvendigt. Kenneth
undersøger hvad det koster.
Forslag om interaktiv vejrstation. H-O undersøger nærmere.

Mødet slut kl. 21.00.

