
HJØRRING MODELFLYVERKLUB 
 

PROTOKOLAT NR. 11 
 
 
 
 
 
Bestyrelsesmøde i klubhuset på flyvepladsen 18.03.2012 
 
Til stede var: Martin, Poul, Søren, Knud og Finn – Jes og Terje. 
 
 
Protokolat 10 gennemgået og underskrevet.  Vedtægtsændring er lavet og der er nu afklaring 
på forsikringssag vedr. stormskade. Check kr. 5.900 er af forsikringsselskabet sendt til vores 
kasserer Søren. 
 
Tidspunktet for standerhejsning er flyttet fra kl. 10 til kl. 9. Bestyrelsen møder kl. 8. Dato er 
stadig den 14.4.2012. Finn laver mail til medlemmer. Mailen sendes til Søren, som 
videresender til alle medlemmer. Søren sender også pr. post til de par stykker, der ikke har 
mail. 
 
Martin orienterede kort om standerhejsning, husudvalg og aktionsliste. 
 
Ad. Standerhejsning:  Jes har ansvar for træværk. Poul og Jes koordinerer vedr. 
materialeindkøb og levering på pladsen. 
 
Terje er ansvarlig for lægning af fliser og indkalder nødvendig assistance fra medlemmer. 
Fliser lægges 25.3.2012. 
 
Oprydning i container mv. foretages af husudvalg efter standerhejsning. 
 
Torben monterer vandværk. Ved ikke hvem der giver Torben besked om, at vandværket er 
hans område, men jeg går ud fra, at det er Poul. 
 
Vedr. banen har Finn allerede kontaktet Ray – Hjørring Golfklub – for et møde. 
 
Rengøring vinduer mv. bliver Finn´s ansvar. 
 
Vindposen ordnes af Torben og Daniel. Igen regner jeg med Poul informerer eller får en 
anden til det. 
 
Vedr. forplejning til standerhejsning koordinerer Poul og Knud. Knud laver suppe og sild. 
Poul sørger for væske. 
 



Poul opsætter liste over instruktører og hvem der er med i husudvalget.  Martin beholdt listen 
med medlemmerne. De indsættet i næste protokolat. 
 

 
Aftalt at Søren fremover sørger for opdateret mailliste over medlemmer. Alt materiale til 
medlemmer sendes via denne database af Søren. Materialet udsendes umiddelbart efter 
modtagelsen. Hvis materialet skal godkendes af formanden inden udsendelse, sendes 
materialet via denne, der videresender til udsendelse. 
 
Aktivitetsliste opdateres for så vidt angår møde med Ray. Sekretæren er ikke helt klar over, 
hvem der opbevarer den opdaterede liste. Det afklares på næste møde. 
 
Jes præsenterede oplæg til indendørsflyving, hvilket bestyrelsen syntes godt om. Der blev for 
året 2012 bevilget kr. 3.000,- til gennemførelse af projektet. 
Der blev foreslået indkøb af skoleflyver, hvilket blev nedstemt. 
 
Næste bestyrelsesmøde fastsættes først efter standerhejsning. 
 
 
Underskrifter: 


