
Bestyrelsesmøde 22/2 09 

MØDEREFERAT 

Vedrørende:   Bestyrelsesmøde i Hjørring Modelflyveklub . 
Deltagere: Martin Larsen, Martin Boie, Poul Larsen, Ralph Salden, Michael Lund.   Afbud: Frank Schubert.  
Dato og tid: torsdag den 22. februar 2009  Sted: Kælderen            

  

  
Dagsorden:    

1. Gennemgang af referat fra generalforsamlingen 
2. Konstituering af den nye bestyrelse og suppleanter 
3. "Angrebsplan" Kommunens planer for flyvepladsen og kælderen 
4. Standerhejsning - fastlæggelse af dato og opgaver 
5. Forslag til årets driftsbudget for klubben 
6. Aktivitetskalender for 2009 herunder forslag om datoer til årets bestyrelsesmøde 
7. Evt. 

  Status/konklusioner: 
 
1)    Referatet blev gennemgået og suppleret med enkelte detaljer. Referat fremsendes kommer på hjemmeside, og 
fremsendes pr. post til dem uden mail/Internet. 
 
2)    Frank har valgt at træde ud af bestyrelsen, på grund af arbejdssituation, og 1. suppleant indtræder i stedet. 
1 Suppleant er Poul Larsen. Bestyrelsen sammensættes således: 
 
Michael Lund / Formand 
Ralph Salden / Kasserer 
Martin Larsen / Div. 
Martin Boie / Skoling m.v. 
Poul Larsen / Div. og vedligeholdelse 
 
3)      Fordeling af opgaver og udførelse - vil blive ført til referat senere. 
 
4)      Dato for standerhejsning fast fastsættes til den 4. april. 
 
Der erkendes følgende opgaver til dagen. 
Rengøring af Klubhus og toilet (Alle) 
Reparation af tagplader (Poul indkøber) 
Gøde græsset (Poul indkøber)  
Tromle (Poul bestiller) 
 
5)    Ikke gennemgået - men vil overføres til næste møde. 
 
6)    Forslag til årets møder er gennemgået, men ikke vedtaget. Aktivitetskalenderen blev gennemgået, og emnet vil blive 
gennemgået yderligere på næste møde. Der lægges dog stor vægt på at den "offentlige arrangementer" bliver prioriteret, 
herunder deltagelse ved Kulturnatten i Hjørring. Næste møde den 23. marts 2009. kl. 1930 i kælderen 
 
7)    Diverse: 
 
Der blev foreslået etablering/ændring af pitt, samt ud- og indtaxiveje m.h.p. at sikre at folk ikke står i vejen for fly. Martin 
L. vil arbejdet videre med mulighederne.-         Klubbens sikkerhedsbestemmelser skal håndhæves, og bliver fremsendt til 
klubbens medlemmer og sættes op på hjemmeside.                

 


