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 tirsdag den 31. marts kl. 19:00
Suppleant Ronni deltog i mødet.

1. Siden sidst:
Der er blevet afholdt Generalforsamling og der blev afholdt konstituerende møde efter
generalforsamlingen – H-O forsætter som formand, Morten fortsætter som kasserer, Jane
blev sekretær og Anders og Frede blev menige bestyrelsesmedlemmer.

2. Udvalgene:
Aktiviteter/udstilling: Fra bestyrelsen meldte Jane og Morten sig.
Kulturnatten den 29/5 kl. 17-21 – Jane, H-O og Peter A. deltager.
Udstilling på Glorup 7/6 kl. 12-17 – Jane, H-O, Axel, Palle, Anders og Tommy deltager.
Skolefly/instruktør: Fra bestyrelsen meldte H-O sig. Skolefly skal tjekkes inden sæsonstart.
Flyveplads: Tommy har meldt sig og fra bestyrelsen er det Frede.
Vi skal have skiftet kode på hængelåsen til nøgleboksen på pladsen. Der sendes mail ud til
medlemmerne med den nye kode.
Vores ladestation skal tjekkes.
Græshold – Palle A., Kenneth N., Morten, Frede, H-O, Jane, Ronni og Anders er på
græsholdet. Der laves græsholdsliste for april, maj og juni. Der sættes to på hver uge.
Indendørs: Jane meldte sig fra bestyrelsen.
Sidste gang indendørs er onsdag den 1/4.
Der skal ansøges om ny tid til vinter i slutningen af april. Der er timefordelingsmøde torsdag
den 7/5.

3. Fra kasseren:
Der er pt. 39 medlemmer. Kassebeholdningen ser fin ud.

4. Vedtægtsændring besluttet på generalforsamlingen:
Under § 4 Medlemsbidrag, skal følgende tekst tilføjes:
Formand og kasserer er kontingentfrie og øvrige bestyrelsesmedlemmer betaler 50 % af
kontingentet.

5. Fly-in lørdag den 16. maj kl. 10.00:
H-O har inviteret Bjørn og de andre fra Hangar 4800.
Hvis der er nogle tidligere sommerlejrdeltagere der har lyst til at deltage, skal de være
velkomne.
Dem der kommer langvejs er velkomne til at overnatte til søndag.

6. Sommersjov for børn:
Forslag til dato – 4. juli og 25. juli
Begge datoer er vedtaget. Arrangementet afholdes begge dage fra kl. 10-14.

7. Pladsjubilæum lørdag den 15. august:
Der sættes en annonce i avisen. Der holdes åbent hus fra kl. 13-16.
Der sælges kaffe, kage og sodavand. Der afholdes grillarrangement for klubbens
medlemmer fra kl. 17.
Foreninger i Nyborg Kommune kan reklamere på infostander i Nyborg en gang om året,
uden det koster noget. Det besluttes, at vores åbent hus skal på denne stander.

8. Evt.:
Intet.

Mødet slut kl. 21.35.

