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 30/1-2017 kl. 19:00_
Suppleant Ronni deltog også i mødet.
1. Siden sidst:
Vi har afholdt julefrokost, julehygge og hyggeaften. Da der ikke mødte ret mange op til
julehygge, blev det drøftet om vi evt. skal droppe julehyggen og så nøjes med at holde
julefrokost.
Hyggeaftenen var en rigtig fin aften, da vi også havde mulighed for at flyve med små droner
på Ungdomsskolen.
Morten har været rundt ved naboerne med vin.
Morten har også sendt kontingentopkrævninger ud.

2. Udvalgene:
Aktiviteter/udstilling:
Nyborg Fugleforening skal afholde udstilling i Ullerslev i weekenden den 30. september – 1.
oktober og vi er blevet spurgt om vi vil udstille. Det blev besluttet, at vi ikke kan deltage, da
det er den weekend hvor klubben holder Fly-off.
Vi forventer, at vi skal udstille til Kulturnatten i Nyborg samt på Glorup Gods i år også.
Vi samler udstillere, når vi bliver spurgt om deltagelse.
Skolefly/instruktør:
H-O, Tomas, Ronni og Morten vil gerne være instruktører i år.
Flyveplads:
Frede har undersøgt hvad det vil koste og sætte nye plader på helikopterbordet, så der blev
drøftet forskellige muligheder.
Mulighederne for at etablere strøm på pladsen igen blev drøftet.
Der blev solgt ganske få øl og sodavand sidste år og Jane ønsker ikke længere at være
ølmand, så der var enighed om at vi efterlyser en ny ølmand på Generalforsamlingen.
Indendørs:
Sidste gang med indendørs er lørdag den 25. marts. Der er desværre ikke ligeså stor
tilslutning som sidste vinter, hvor vi havde tid om onsdagen.
Der skal ansøges om haltid til næste vinter i løbet af foråret.

3. Fra kasseren:
Morten delte regnskabet for 2016 ud og gennemgik det. Regnskabet vidste et lille overskud.
Budget for 2017 blev gennemgået og tilrettet.
Der er pt. 30 medlemmer der har betalt.

4. Generalforsamling:
På valg Hans-Ole og Jane samt revisor og suppleant.
Hans-Ole og Jane vil gerne fortsætte og suppleant Ronni vil også gerne fortsætte.

5. Årets ØMF´er:
Kandidater blev drøftet og der blev fundet en værdig modtager.
Frede får graveret navn på pokalen.

6. Standerhejsning lørdag den 1. april kl. 13.00:
Anders bestiller og afhenter brunsviger.

7. Fly-in:
Forslag til dato – lørdag den 20. maj kl. 10.00.
Der var enighed om, at vi afholder Fly-in lørdag den 20. maj fra kl. 10.00.
Vi tænder grillen til middag.

8. Sommersjov for børn:
Det blev aftalt, at vi afholder Sommersjov for børn søndag den 16. juli kl. 10-15.

9. Introdag til FPV for klubbens medlemmer:
Det blev aftalt, at vi afholder Introdag til FPV for klubbens medlemmer lørdag
den 24. juni kl. 11-15.

10. Fly-off lørdag den 30. september kl. 10.00:
Afholdes lørdag den 30. september kl. 10.00. Vi tænder grillen til middag.

11. Køb af drone elevsæt:
Klubben har fået tildelt 5.000 kr. fra MDK til køb af drone elevsæt. Morten og H-O snakker
sammen mht. indkøb.

12. Evt.:
Frede spurgte om klubben kunne bruge en gasflaske mere, da han har fået en foræret, men vi
har allerede to styk.

Mødet slut kl. 21.00.

