
Referat af bestyrelsesmøde den 25-08-2015. 

Mødet indkaldt af næstformand Allan Wingmann, Hjørring Modelflyklub. Mødet afholdt i klubhuset på 

Slettingenvej.  

Afholdt fra kl.19 til 20.30 i ”god ro og orden”. 

Fremmødte: 

Formand: Jess Bering/JB  

Næstformand: Allan Wingmann/AW 

Bestyrelsesmedlem: Jesper Larsen/JL. (Kasserer). 

Bestyrelsesmedlem: Torstein Fjordbak/TF (Sekretær). 

Fraværende: 

Bestyrelsesmedlem: Knud Jensen/KJ Flyvepladsleder 

Samt suppleanterne: 

Nils Bundgaard og Knud Mårup  

Dagsorden: 

1. Klubbens 40 års jubilæum. 

 

2. Klubmesterskaber. 

 

3. Græsklipper. 

 

4. Trivsel blandt klubbens medlemmer. 

 

5. AGP racerbane. 

 

6. Skoleflyvning. 

 

7. Gæster på pladsen. 

 

8. Modelflyvningens dag.  Den 6 september 2015. 

 

9. Evt. 

 

 



Referatet: 

Punkt 1 og 2: 

40 års jubilæet afholdes i uge 38, lørdag den 19 september 2015. Samtidig holdes også klub-

mesterskaberne.  

Klubben vil servere lidt mad og drikke denne dag for medlemmerne. 

 

Menu: Brunsviger med flødeskum og varm kakao. 

 

Punkt 3: 

Vores traktor/græsklipperen forsøges repareret hvis der kan findes nogle reservedele til  

den. 

Nogle af klubbens medlemmer er i gang med at finkæmme landet for de manglende dele til 

traktorer. 

Samtidig er det besluttet at købe en mindre plæneklipper ”håndskubber” på brændstof som 

erstatning for traktoren. Max. 3500,- Kr.   

 

Punkt 4: 

Bestyrelsen har indtryk af at der hersker en god trivsel blandt klubbens medlemmer. Det har 

indtil videre været en god sommer med godt humør og flyvning på pladsen. 

 

Nye medlemmer er faldet godt til i fællesskabet. Og bliver hjulpet af de mere erfarne piloter. 

 

Punkt 5: 

Jesper Larsen/JL ønskede at etablere en drone racebane på vores område. Vil prøve at opstille 

enkelte porte til afprøvning. 

 

Det er en betingelse at denne aktivitet ikke må genere den øvrige flyvning med vingefly, så 

der må koordineres medlemmerne imellem. 

Kommer der gæster fra anden drone klub, som vil benytte bane jævnligt, kræves medlemskab 

af Hjørring Modelflyklub. 

 

 Punkt 6: 

Skoleflyvning skal sættes mere i system. Der skal udnævnes et instruktørhold der påtager sig 

den opgave at undervise nye pilotaspiranter. 

 

Instruktørholdet udpeges af bestyrelsen. Instruktøren følger gældende regler fra Model 

flyvning Danmark.  

 

Elever skal være under opsyn af en instruktør, og det bør tilstræbes at alle tager A-certifikat. 

 (Forsikringen dækker ligeledes elever, som op til 3 gange kan foretage prøveflyvninger under 

ledelse af en instruktør udpeget af en under Modelflyvning Danmark organiseret klub). 



 PUNKT 7: 

Gæstende piloter på flyvepladsen på Slettingenvej skal kunne fremvise et A-Certifikat for at 

kunne få lov til at flyve. 

(3 ture om året – så er der krav om medlemskab). 

 

Punkt 8: 

Modelflyvningens dag. Den 6 september 2015 er det modelflyvningens dag og medlemmerne 

opfordres til at møde op i klubben. 

 

Der vil blive annonceret i lokal avis om arrangementet. 

 

Punkt 9: 

Der er ønske fra de ærede øl kendere, at få et andet ølmærke. Håber det kan imødekommes. 

 

 

Og sidst men ikke mindst: 

Fortsat god flyvning resten af sæsonen. 

 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


