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

Da Kenneth Andersen ikke længere er medlem af klubben, deltog Jane Jørgensen som
suppleant på mødet.

Referat af bestyrelsesmøde hos H-O tirsd. den 27. jan. 2015 kl. 19:00_
1. Siden sidst:
Morten har flyttet hjemmesiden over på one.com.
Julehygge er blevet afholdt. Der blev spillet pakkespil, spist æbleskiver og drukket gløgg.
Morten har været rundt hos naboerne med vin.

2. Udvalgene:
Aktiviteter/udstilling:
Der har været afholdt Julehygge. Forslag om at holde spontane grill/flyvearrangementer på
pladsen.
Skolefly/instruktør:
Skolefly skal tjekkes inden sæsonstart.
Flyveplads:
Ting der skal laves på pladsen, aftales på næste møde.
Indendørs:
Det er godt i gang. Vi er ca. 8 hver gang.

3. Fra kasseren:
Morten fremlagde regnskabet for 2014 og der er et lille overskud.
Budgettet for 2015 blev ligeledes fremlagt.
Der er pt. 36 medlemmer der har betalt kontingent.

4. Generalforsamling:
På valg Hans-Ole og Kenneth samt revisor og suppleant.
Generalforsamlingen afholdes torsdag den 5. marts kl. 19.00 på Nyborg Ungdomsskole.

5. Årets ØMF´er:
Bestyrelsen har diskuteret egnede kandidater og har lagt sig fast på en værdig modtager.

6. Standerhejsning lørdag den 11. april kl. 13.00:
Anders bestiller og afhenter brunsviger.
7. Fly-in:
Forslag til dato – lørdag den 16. maj kl. 10.00.
Dato vedtaget. Grillen tændes til middag.

8. Dronekursus:
Holdet bliver præsenteret for eleverne på skolerne i uge 8.
Kurset forventes afviklet i maj/juni.

9. Sommerlejr uge 27:
Da der ikke har været så mange tilmeldinger til sommerlejren de sidste par år, er det blevet
besluttet at det ikke afholdes i år.
10. Pladsjubilæum i august:
Datoen bliver lørdag den 15. august. Der afholdes åbent hus. Der bliver sat annonce i avisen.
Mere info senere.
11. Fly-off – lørdag den 26. september kl. 10.00:
Grillen tændes kl. 10.00.

12. Indstilling af A-kontrollant:
Det er blevet besluttet, at indstille H-O som kontrollant.

13. Evt.:
Intet.

Mødet slut kl. 21.20.

