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 mandag den 28. sep. 2015 kl. 19:00_
1. Siden sidst:
Der er blevet afholdt diverse arrangementer hen over sommeren. I september har vi haft
indbrud i vores klubhus, hvor der er blevet stjålet en del ting.

2. Udvalgene:
Aktiviteter/udstilling:
Se punkt 4.
Skolefly/instruktør:
Der har kun været et par elever i år.
Der er indkøbt en Mentor som nyt skolefly, efter de to andre er blevet stjålet.
Flyveplads:
Banen blev tromlet i foråret og huset er blevet malet i sommer. Der er bla. blevet skiftet en
stolpe i vores hegn, da den var knækket. Der er også blevet sat en ny plade op på vores
ladestation, da den gamle blev fjernet ved vores indbrud.
Indendørs:
Vi starter op onsdag den 4. november kl. 20.00 i Ørbæk Midtpunkt.

3. Fra kasseren:
42 medlemmer pt.
Morten gennemgik regnskabet. Økonomien ser fornuftig ud.

4. Evaluering af sommeraktiviteter:
Udstilling til Kulturnatten i Nyborg:
Da vi havde udstillet en times tid begyndte det at regne, så vi pakkede sammen efter små to
timer.
Dronekursus:
Kurset bestod af en teoriaften og en flyvedag. Der deltog 4 drenge til teoriaftenen og 3
drenge til flyvedagen.
Udstilling på Glorup:
Det var en fin dag, men der var ikke så mange besøgende på vores stand.
Sommersjov for børn:
Den 4. juli var det rigtig fint vejr, men der mødte ingen børn op.
Den 25. juli var det regn og blæst, så arrangementet blev aflyst.

Åbent hus:
Blev afholdt den 15. august hvor dagen startede med regn og torden og der kom en del byger
i løbet af dagen. Der var nogle få besøgende.

5. Vinteraktiviteter:
Julehygge bliver torsdag den 3. december 2015 kl. 19.00 på Ringvej 1B, Nyborg.
Vi laver pakkespil og alle medbringer en gave til ca. 20-30 kr. Der serveres gløgg og
æbleskiver som vi plejer.
Filmaften/loppemarked afholdes torsdag den 11. februar 2016 kl. 19.00 på Ringvej 1B,
Nyborg.
Generalforsamling afholdes torsdag den 3. marts 2016 kl. 19.00 på Ringvej 1B, Nyborg
Der indkaldes ved kontingentindbetalingen sidst på året samt på hjemmesiden.

6. Indbrud i klubhuset:
Morten vil hen over vinteren undersøge hvad det koster at få en tyveriforsikring.
Det blev drøftet, om vi skal mærke vores ting og om det er en idé at sætte kamera op.
Der blev også talt om, at vi skal have opdateret vores inventarliste.
7. Evt.:
H-O bad bestyrelsen tænke over, hvad kan vi gøre for at skaffe nye medlemmer.

Mødet slut kl. 21.30.

