Referat af generalforsamling i Østfyns Modelflyveklub den 2. marts 2017.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kasserens beretning
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og revisor/suppleant
6. Kåring af årets ØMF´er
7. Evt.

1. John Bakkebo blev foreslået som dirigent og forsamlingen godkendte.
2. Hans-Ole nævnte følgende i sin beretning:
Året startede med Standerhejsning og vi fik indtaget den obligatoriske fynske brunsviger. Det
blæste lidt for meget til flyvning, så i stedet fik vi tromlet banen takket være Ulrik.
Fly-in sidst i maj var også en blæsende affære, men fløjet det blev der og grillen var det store
samlingspunkt omkring frokost.
Vi prøvede i 2016 at holde et lille sommertræf (mest for klubbens egne medlemmer).
Træffet varede 4 dage fra torsdag til søndag - og der var ca. 20 der deltog hver dag bortset fra
søndag, der blæste væk.
Sæsonen sidste udendørs træf var Fly-off den 1. oktober og der var solskin og vi grillede og
hyggede.
Vi viste også vores ansigt udadtil i 2016.
Vi udstillede til Kulturnatten i Nyborg og fik en god respons.
Den 23. juli havde vi Sommersjov for børn - Det var en varm affære, men 10 unger blev væk fra
stranden i en 4-5 timer.
Pladsen skal holdes, men det skal vores tilkørselsvej også og vi var så heldige, at Ulrik havde
adgang til en hegnsklipper, som vi fik god nytte af da vejholdet havde arbejdsdag.
Så blev det vinter - men klubben gik ikke i dvale af den grund.
Vi startede på indendørsflyvning i Ørbæk Midtpunkt, hvor vi i år har fået weekend tider og luften
har hele vinteren summet af quads og propelfly.

Af andre vinteraktiviteter kan nævnes:
Julefrokost, julehygge og Filmaften.
Da julefrokosten og filmaften tiltrak langt flere medlemmer end julehygge har vi snakket lidt om, at
forene julefrokosten og julehyggen, hvilket vil betyde at vi skal have pakkeleg til julefrokosten
næste gang.
Vi prøvede også, at holde en klub-hygge-aften midt i januar og det blev en stor succes, så der
kommer nok noget lignende til næste vinter.
Modelflyvningen har aldrig været en eksakt størrelse.
Der kommer med jævne mellemrum små revolutioner.
Fjernstyringen. Digital styring. Gyroen og senest FPV (videoflyvningen).
Der var faktisk engang, at man startede motoren og sendte modellen afsted uden mulighed for
styring og man kunne bare vente på, at den ville blive i den cirkelbane man havde indstillet
sideroret til og så håbe på den landede i nærheden af en selv igen.
For ikke så længe siden kom muligheden så for at flyve digitalt på 2.4GHz. Hvilket betød at der
ikke længere kunne være 2 piloter der besluttede sig for at flyve på samme frekvens.
Gyroen har været en stor ting for helikopterpiloterne og i dag er det nærmest også standardudstyr i
begynder fastvingefly og trenden for tiden er, at den får en fast plads i modtageren.
Det helt store der er blevet mulighed for de seneste år er videoflyvning.
Nu kan man tage briller eller en skærm på hovedet, sætte sig selv i cockpittet og nyde udsigten
FIRST PERSON VIEW (F.P.V).
Ny teknik volder altid udfordringer i starten f. eks er videosenderne analoge og man kan derfor
tænde på en kanal der er i brug - og igen “skyde” en anden pilot ned som da vi alle sammen fløj på
35MHz.
Det er naturligt, at vi som klub bruger lidt krudt på at hjælpe hinanden med at lære den nye teknik
af kende.
Så da vi pludselig fik mulighed for at søge puljemidler ved Modelflyvning Danmark slog vi til og
fik 5000 kr. bevilliget i støtte til et skolesæt.
Som den store nyhed kan jeg i aften med stor glæde fortælle, at vi i den nye sæson råder over et
komplet FPV skolesæt.
Vi er ved at “udvikle” et skoleforløb, så I som klubbens medlemmer, kan lære at flyve fra
cockpittet.
Det er ikke kun for de unge, de fleste kan være med her, så I er alle sammen velkomne til, at prøve
med egne øjne.
Der er allerede 8 i klubben der flyver FPV og der kommer helt sikkert flere til i den nye sæson.

Til slut ønskede Hans-Ole alle en flyvende sæson med eller uden briller.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Morten gennemgik regnskabet for 2016 og regnskabet viste et lille overskud.
Regnskabet blev godkendt.
4. Der er ingen indkomne forslag.
5. Hans-Ole Jørgensen og Jane Jørgensen var på valg. De ønskede begge at genopstille.
Suppleant Ronni og revisor John ønskede også at genopstille.
Hans-Ole, Jane og Ronni blev genvalgt.
John blev genvalgt som revisor.
Der blev også afholdt valg til udvalgene:
Indendørsflyvning: Lisbeth
Aktivitet og udstilling: Ingen medlemmer ønskede at være med i udvalget.
Flyveplads og klubhus: Ingen medlemmer ønskede at være med i udvalget.
Skolefly og uddannelse: Tomas
6. Årets ØMF´er blev Ulrik Nielsen.
7. Evt.
Jane blev igen valgt som ølmand.
Instruktører: Hans-Ole, Morten, Ronni og Tomas meldte sig som instruktører.
Græsholdet blev: Palle A., Ronni, Tomas, Peer, Kenneth, Morten, Ulrik, H-O, Jane og Lisbeth.
Der blev spurgt om der var nogle der havde lyst til at udstille til Kulturnatten i Nyborg den 19. maj
fra kl. 17-21: Jane, H-O, Lisbeth, Tomas, Morten og måske Ulrik.
Der blev spurgt om der var nogle der ville deltage i Repræsentantskabsmøde den 26. marts:
Erik Dahl Christensen og Peer Tokebjerg vil gerne deltage.
Arbejdsdag søndag den 19. marts kl 10.00: Jane og H-O meldte sig. Folk melder tilbage til Jane og
H-O om de kan deltage.
H-O orienterede om klubbens Facebook gruppe.
Peer spurgte om klubben skal have frekvens klemmer til FPV og det skal vi have.

Erik Dahl forespurgte om det var muligt, at afholde internationalt mesterskab i DLG på pladsen.
Mesterskabet ligger i sidste weekend i august.
Det blev besluttet, at Erik Dahl deltager til næste bestyrelsesmøde.
Der er opbakning fra Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen slut kl. 20.10.

Efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen konstituerende møde.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand: Hans-Ole
Kasserer: Morten
Sekretær: Jane
Menig bestyrelsesmedlem: Frede
Menig bestyrelsesmedlem: Anders

