
Referat af bestyrelsesmøde den 19-07-2014. 

Mødet indkaldt af formanden Martin Larsen, Hjørring Modelflyklub. Mødet afholdt på flypladsen/klubhuset 

Slettingenvej, 9800 Hjørring. 

Afholdt fra kl.15.00 til 18,00 i ”god ro og orden”. 

 

Fremmødte: 

Formand: Martin Larsen/ML 

Næstformand: Poul Larsen/PL 

Kasserer: Søren Bolet/SB 

Bestyrelsesmedlem: Jess Bering/JB 

Sekretær: Torstein Fjordbak/TF 

Suppleant: Knud Jensen/KJ 

 

Dagsorden: 

1. Forelæggelse og underskrift af bestyrelsesprotokold nr. 

2. Referent. 

3. Formanden med en kort indledning. 

4. Status banen. 

5. Hegn pilotfelt/sikkerhedshegn nord - syd banen. 

6. Klippeplan. 

7. Forslag til nyt plankeværk til pilotfeltet. 

8. Bestyrelsesmøder/information til medlemmer. 

9. IMAC info til medlemmerne, strøm telt, mad, hjælpere osv. 

10. Indkøb, salg af pølser, sodavand m.v. Knud Jensen og Knud Mårup vil gerne stå for indkøbene. 

11. Næste bestyrelsesmøde. 

12. Diverse. 

Referatet: 

1. - 

2. Torstein Fjordbak 

3. Formanden ML opfordrede på det kraftigste at der fremover adviseres alle medlemmer om  

udbredelser/arbejder på banen, samt andre aktiviteter, som på nogen måde kan generer 

flyvningen for medlemmerne. 

Jesper Sørensen har ønsket at træde ud af bestyrelsen. Ind er kommet Torstein Fjordbak. 



4. Græsset er oppe. Bane er godkendt til flyninger/landinger. Jord er påbegyndt udfyldt i huller, 

men der mangler ca. ¼ del mod området sydvest. Ligeledes er der en lavning mellem banen 

øst/vest og nord syd som skal udbedres. 

Klipning skal måske foretages to gange om ugen hvis det er nødvendigt. Dette kontrolleres af 

bestyrelsen og medlemmerne i fællesskab. 

Ekstra/det sidste jord, skal påfyldes mandag den 21.07.2014. kl. 19.00. Der gives besked til PL 

om bemandingen. 

Kommunen er stadig behjælpelig med yderligere i forbindelse med færdiggørelse af bane. 

 

5. Der sættes det eksisterende hegn op igen. Pæle genbruges og dårlige udskiftes med nye. 

Eksisterende net opsættes igen. Samt pilotskiltene placeres/ nedgraves på angivet sted. 

Arbejdslederne SB og KJ vil være til stede mandag den 21.07.2014 fra kl. 19.00 for at 

tilrettelægge arbejdet. Alle aktive medlemmer bedes møde op denne aften.  

Sikkerhedshegn/skiltning nord og syd banen var til debat i bestyrelsen. Flest er stemt for 

skiltning langs vejen for cyklelisterne/bilerne og de gående. Et 2 meter højt hegn vil højst 

sandsynlig generer piloterne ved indflyvningen. Der undersøges vedr. ansvarsfordelingen 

mellem den sikkerheds-ansvarlige kontra formanden. JB undersøger. 

 

6. Klipning af områder som kommune ikke tager foretages af bestyrelsen på skift, samt øvrige 

medlemmer.(Sidste klipning uge 40 ifl. PL). 

Kommunen klipper onsdage. 

 

Arbejdsplan klipning: 

ML uge 30 

KJ  uge 31 

JB  uge 32 

SB  uge 33 

PL  uge 34 

TF  uge 35 

 

Der laves en klippeplan resten af sæsonen. Og sendes ud til alle medlemmerne. 

Kontaktperson vedr. havetraktor. PL. 

 

7. Nyt plankeværk ved pilot – flyparkering /startområdet. 

Forslag /skitse ifølge PL er vedhæftet dette referat. Der er påtænkt 3 områder med borde, samt 

lavt plankeværk til ladeudstyr med mulig for EL tilsutninger. 

 

Forslaget fra PL er vedtaget af bestyrelsen. Og tænkes opsat ved givende lejlighed. Materialer 

vil blive bestilt hjem snarrest. Anslået materialepris vil ligger på ca. 10.000 kr. 

 

8. Informationen til medlemmerne vil fremover blive udsendt ved: 

At SMS meddelelser vil blive udsendt, eller e-mail vil blive udsendt. Husk at give bestyrelsen 

besked hvis du har, eller vil skift mailadresse. 



 

9. IMAC info. Er i uge 32 fra fredag morgen til søndag aften. Der er lukket for almindelig flyvning, 

men alle er velkommen til at se flot flyvning af store IMAC fly. 

  Torsdag aften inden stævnet rigges til med strøm, telte opsættes m.v.  

  Mad m.v. aftales indbyrdes med IMAC folkene og KJ og Knud Mårup. 

  Hjælpere arrangeres/koordineres af JB i samarbejde med Hjørring Modelflyklubs medlemmer. 

   

10. Indkøb af pølser og drikkevarer i klubben varetages af KJ og Knud Mårup. Ligeledes indkøber 

KJ og Knud Mårup øvrige som toiletpapir, køkkenrulle, tallerkener, bestik samt kopper og 

glas/krus. Kaffe drikkevand m.v. 

 

11. Næste bestyrelsesmøde – aftales nærmere. 

 

12. Ang. Flyinstruktører og alle piloter – husk at skrive i flyvebog. 

 

Ang. Aftaler i bestyrelsen påpeges det at disse udføres så hurtigt som muligt, og ikke 

udsættes unødvendigt. 

 

Ang. Utilfredsheder, frustrationer, irritationer m.v. påpeges det at bestyrelsen og ikke 

mindst formanden, for besked så hurtig som overhoved muligt, så problemerne kan løses. 

 

Ang. Sikkerheden. Alle i klubben har pligt og ret til over for hinanden at sikkerheden skal 

være i orden. 

 

Ang. At pilotfelter bliver brugt korrekt. Og kun piloter må være i pilotfelterne. 

 

Ang. At fly bliver startet på den rigtige side af plankeværk. 

 

   

 

Og sidst men ikke mindst: 

GOD SOMMER OG GOD OG SIKKER FLYNING TIL ALLE.    

 

Med venlig hilsen bestyrelsen. 

 

Bilag vedlagt: 

 

  


