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 28. aug. 2017 kl. 19:00_
1. Siden sidst:
Der har været afholdt DLG konkurrence i weekenden den 25., 26. og 27. august.
2. Udvalgene:
Aktiviteter/udstilling:
Der er et par stykker der udstiller i Ørbæk Midtpunkt til arrangementet 60+ i bevægelse den
16. september fra kl. 9.30-13.00. Frede, Tommy og Anders udstiller.
Skolefly/instruktør:
Der har ikke været så mange elever i år.
Flyveplads:
Græsholdet passer kanterne på pladsen og vi har fået klippet hegn langs vejen.
Terrassebrædderne skal evt. vendes og have noget olie.
Vi skal have vinterklargjort pladsen engang efter Fly-off.
Flagstangen skal vaskes og poleres samt have repareret holderen til snoren.
Indendørs:
Jane har booket fire tider i Ørbæk Midtpunkt her i efteråret, men har endnu ikke fået svar
om vi har fået tiderne. Tiderne bliver sat i kalenderen på hjemmesiden.
3. Fra kasseren:
Morten uddelte og gennemgik det foreløbige regnskab for 2017. Regnskabet ser fint ud.
4. Evaluering af sommeraktiviteter:
Udstilling til Kulturnatten i Nyborg fredag den 19. maj:
Axel, Morten, Tomas, Lisbeth, Jane og HO udstillede. Rigtig fint vejr, men meget få
besøgende.
Fly-in lørdag den 20. maj:
Kun 5 medlemmer mødte op. Det var koldt og blæsende.
Introdag til FPV lørdag den 24. juni: Det var en rigtig god dag, dog blæste det lidt og der
var byger ind imellem. Dagen startede med lidt teori i klubhuset og efterfølgende blev der
fløjet mellem bygerne. Der mødte 8 medlemmer op.
Sommersjov for børn søndag den 16. juli:
Vejret var dårligt med regn og blæst, så der kom ingen besøgende.
5. Fly-off lørdag den 30. september:
Vi starter kl. 10.00 og griller til middag.
Jane spørger Inge om hun vil bage en grøn kage.

6. Vinteraktiviteter – forslag til datoer:
Julefrokost lørdag den 11. november kl. 18.00:
Koner er også velkomne og man tager mad med til sig selv. Klubben giver en øl/sodavand
under spisningen, øvrige drikkevarer medbringes selv.
Hyggeaften torsdag den 11. januar kl. 19.00:
Undersøg om der er stemning for evt. at mødes kl. 18.00 til lidt spisning.
Hyggeaften/loppemarked torsdag den 8. februar kl. 19.00:
Undersøg om der er stemning for evt. at mødes kl. 18.00 til lidt spisning.
Generalforsamling torsdag den 1. marts kl. 19.00: Ok.
Standerhejsning lørdag den 7. april kl. 13.00: Ok.
HO sender mail ud til alle medlemmer med info om vinteraktiviteter i starten af oktober.
7. Fornyelse af lejekontrakt:
HO og Morten kontakter Lars.
8. Vedtægtsændringer:
§3 medlemmer:
Det tilstræbes at medlemmer også er medlemmer af RC-Unionen ændres til aktive
medlemmer skal være medlem af Modelflyvning Danmark.
Følgende ændring til vedtægterne fremlægges på Generalforsamlingen den 1. marts 2018.
9. Infotavle på pladsen:
Det blev besluttet, at der opsættes en infotavle på pladsen. Anders og Frede laver skab i
løbet af vinteren.
10. Evt.:
25 års jubilæumsdato – Åbent Hus 9. juni 2018.
Forslag til ændring af Flyvepladsregler stk. 3 og stk. 8.
Stk. 3 Piloter skal være medlemmer af Modelflyvning Danmark (pga. forsikring) og B.L. 94 skal overholdes ændres til Piloter skal være medlem af Modelflyvning Danmark (pga.
forsikring) og gældende dansk luftfartslovgivning skal overholdes.
Stk. 8 Flyvning uden instruktør må kun ske, når den sikkerhedsansvarlige eller et
bestyrelsesmedlem, har godkendt piloten til soloflyvning ændres til flyvning uden instruktør
må kun ske, når en instruktør, den sikkerhedsansvarlige eller et bestyrelsesmedlem, har
godkendt piloten til soloflyvning.
Vi skal have taget nogle billeder af vores dronesæt til Modelflyvning Danmark.

Mødet slut kl. 21.00.

