Referat af generalforsamling i Østfyns Modelflyveklub den 3. marts 2016.

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. Dirigenten konstaterede at
generalforsamlingen var indkaldt korrekt og rettidigt.
2. Hans-Ole nævnte følgende i sin beretning:
Sæsonen begyndte med Standerhejsning den 11. april og vejret skulle vise sig at være symptomatisk
for sæsonen. Det var fint men blæsende.
Derefter startede vi op med klubaftner om torsdagen, hvor der var få elever som instruktøren skulle
tage sig af.
Den 16. maj afholdte vi Fly-in i regnvejr og højdepunktet var da grillen blev tændt til middag.
I samarbejde med Nyborg Ungdomsskole afholdte vi Dronekursus for 7.-8. klasses elever fra
kommunen. Kim der til dagligt flyver droner for Odense Kommune, hjalp med at give drengene en
oplevelse for livet.
I 2015 deltog klubbens og Tordenskjolds soldater i 2 udstillinger. Den ene var til Kulturnatten i
Nyborg og den anden var på Glorup Gods hvor vi kunne vise vores fine fly frem for de lokale.
I sommerferien lavede vi igen Sommersjov for børn i samarbejde med Nyborg Kommune. Her
spillede vejret desværre også en trist rolle og vi måtte ligefrem aflyse den ene dag.
Den 15. august forsøgte vi at afholde Åbent Hus, men da dagen startede med gråt og regnfuldt vejr
blev dagen ikke helt det vi håbede på, men der kom dog lidt besøgende alligevel.
Den 26. september sluttede sæsonen af med Fly-off og over halvdelen af medlemmerne dukkede op
og vi havde en rigtig hyggelig dag.
Vi gik derefter ind i vintersæsonen med indendørsflyvning, julehygge og filmaften. Som en ny ting
prøvede vi her i februar at afholde julefrokost og det blev en så stor succes at vi hellere må gentage
bedriften.

Som de fleste ved har vi været plaget af indbrud i klubhuset. Udover at det er rigtig ærgerligt, at vi
ikke kan have vores ting i fred, så betød det også ekstra arbejde til bestyrelsen samt hjælpsomme
klubmedlemmer. En stor tak skal lyde herfra til alle.
Herefter ønskede Hans-Ole alle en god flyvesæson i 2016.
3. Morten gennemgik regnskabet for 2015 og det viste et lille overskud.
4. Der er ingen indkomne forslag.
5. Morten Petersen, Frede Hansen og Anders Kristensen var på valg. Alle tre ønskede at genopstille.
Suppleant Ronni og revisor John ønskede også at genopstille.
Alle blev genvalgt.
Der blev også afholdt valg til udvalgene:
Indendørsflyvning: Jane
Aktivitet og udstilling: Jane og Morten
Flyveplads og klubhus: Der var ingen der ønskede at være med i udvalget.
Skolefly og uddannelse: Hans-Ole
6. Årets ØMF´er blev Palle Andreassen.
7. Evt.
Steen efterlyste ideer til, hvordan klubben kan få flere yngre medlemmer og det gav en god debat.
Hans-Ole nævnte, at der allerede var taget initiativer i den retning f.eks. dronekurset og vores side
på Facebook.
John efterlyste legekammerater til mandagsflyvning. Hvis man vil deltage kan man kontakte John,
se medlemsbeskeder på hjemmesiden.
FPV flyvning og droneræs blev drøftet og det blev besluttet, at vi holder en aften hvor medlemmer
kan komme og prøve at flyve FPV.
Det blev også drøftet hvor meget af vores udstyr der skal installeres på pladsen i år pga.
indbruddene:
Det blev besluttet, at der ikke bliver installeret strøm mv.
På sidste bestyrelsesmøde blev der fremsat forslag om sommerlejr fra den 30. juni – den 3. juli: Vi
skal indbyde andre klubber med flere og hvis der er begyndere, kan de få lidt hjælp hvis der er
instruktører tilstede.
Hans-Ole efterlyser medlemmer der vil hjælpe de dage.

Jane blev igen valgt som ølmand, men pga. indbruddene bliver der kun solgt øl og vand til
klubaften om torsdagen.
Instruktører: Hans-Ole meldte sig og Morten og Ronni vil gerne være instruktører når de har fået
taget a-certifikat.
Græsholdet blev: Jan, H-O, Palle A., Anders, Morten, Ronni, Kenneth N. og Jane.
Der blev spurgt om der var nogle der ville deltage i Repræsentantskabsmøde den 13. marts: Ingen
kan deltage.
Udstillere til Ørbæk Marked den 8. – 10. juli blev efterlyst: Axel og Richard meldte sig til lørdag og
søndag.
Der blev spurgt om der var nogle der havde lyst til at udstille til Kulturnatten i Nyborg 3. juni fra kl.
17-21: Jane, Hans-Ole, Richard, Palle A., måske John og måske Ronni.
Axel spurgte om der var lavet budget for 2016 og budgettet gik bordet rundt.

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

