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Referat af bestyrelsesmøde afholdt 10.08 2016 kl. 19.00 på pladsen 
 
 
1. Deltagere:  

• Allan Hellum 

• Knud Jensen 

• Søren Bolet 

• Jesper Larsen 

• Frans Hansen 

• Nils Bundgaard 

 

2. Hjørring Kommune:  

• Jesper har haft skriftlig kontakt til kommunen vedr. byggekælderens fremtid. Kommunen 

oplyser at der tidligst sker ændringer vedr. den nuværende placering af byggekælderen i 

foråret 2017.  

• Samtidig skal vi ikke forvente at kunne få stillet lokaler til rådighed i fremtiden, hvor vi er 

ene brugere. Der kan evt. blive tale om at få stille et lokale til rådighed i et bestemt tidsrum, 

hvor man kan mødes og medbringe sine små projekter fra gang til gang. 

       

3. Klubhuset og baneforhold mv: 

• Låsene til klubhuset er nu udskiftet. Har du endnu ikke afhentet din nye nøgle kan dette 

gøres hos Knud Jensen, Jesper Larsen eller Søren Bolet efter nærmere aftale. Der vil også 

være mulighed for at få nøglen udleveret af ovenstående når disse er på flyvepladsen.  

• Klubhuset trænger til at blive malet udv. Knud indkalder medlemmerne til malerdag en 

lørdag hvor vejret tillader det. Vi håber at så mange som muligt vil deltage, så vi kan få en 

hyggelig dag, hvor det ikke kun bliver hårdt arbejde, men hvor der også bliver masser af tid 

til at flyve.  

• Banen er efterhånden ved at være god, dog er der stadig problemer med græsvæksten i den 

østlige ende. Det blev besluttet at huller løbende bliver fyldt med muld og at vi ellers ser 



tiden an. Problemet vurderes ikke at være så stort så der er behov for en omlægning af 

banearealet.  

• Jesper og Søren har gennem længere tid forsøgt at skaffe reservedele til klubbens 

havetraktor, pt. uden det store held. Det kan komme på tale at sælge traktoren og anskaffe en 

ny hvis ikke reservedele kan fremskaffes. 

 

4. Forsikring: 

• Bestyrelsen skal for god ordens skyld informere alle klub medlemmer om at man skal være 

medlem af Modelflyvning Danmark. Medlemsskabet af Modelflyvning Danmark indeholder 

den lovpligtige ansvarsforsikring som er en forudsætning for at anvende Hjørring 

Modelflyveplads og alle andre godkendte modelflyvepladser rundt om i Danmark.  Det skal 

forventes at bestyrelsen, af sikkerhedsmæssige årsager, løben forbeholder sig ret til at 

indhente informationer omkring klubmedlemmernes forsikringsforhold hos Modelflyvning 

Danmark.   

 

5. Arrangementer: 

• Klubmesterskabet aflyses i år, i stedet fokuseres der på Modelflyvningens Dag der afholdes 

04.09 2016. Der indrykkes annonce i ugeavisen. Bestyrelsen håber at der bliver et godt 

fremmøde af klubbens medlemmer så der bliver nogle spændende fly at se på.  

• Klubben vil være vært ved rundstykker lørdag formiddage på pladsen. Omfang iht. hvad der 

løbende bliver aftalt over sms kæden.  

 

6. Facebook mv: 

• Klubben har to Face Book sider. En åben- og en lukket gruppe. Bestyrelsen opfordrer 

medlemmerne til at anvende disse sider så meget som muligt. Deling af byggeprojekter mv. 

samt opdatering omkring, hvad der foregår på pladsen er alt sammen med til at styre 

interessen for modelflyvningen på og udenfor pladsen. Man er samtidig også meget 

velkommen til at "synes godt om" når der bliver lagt noget op, det koster ikke noget!  

• Husk også at anvende sms kæden når du kører på pladsen, det kan inspirere dine 

klubkammerater til at gøre det samme!  

 

7. Salg af mad og drikkevarer: 



• Der er godt gang i salget af mad og drikkevarer og initiativet ser ud til at være en succes. 

Desværre viser de foreløbige regnskabstal at forholdet mellem udgifter og indbetalinger er 

væsentlig forringet i forhold til sidste år. Bestyrelsen henstiller derfor til at man husker at få 

betalt sin regning på dagen for forbruget, så skyldige betalinger ikke går i glemmebogen.  

 

8. Økonomi og Medlemmer: 

• Medlemstallet er nogenlundes stabilt. Der er i indeværende år pt. kommet 6 nye medlemmer 

og ca. det samme antal udmeldelser. I regnskabet for næste år regner vi med at kunne holde 

medlemsniveauet.  

• Klubbens økonomi er god og egenkapitalen er svagt stigende. Bestyrelsen foreslår at dele af 

overskuddet anvendes til at højne fremtidige arrangementer hvor klubben bidrager med et 

tilskud udover brugerbetalingen, det bliver bl.a. til julefrokosten.  

• Jesper har fået grønt lys til at indkøbe flag og porte til drone banen.   

• Bestyrelsen imødeser andre gode forslag fra medlemmer til fremtidig anvendelse af 

klubmidler.    

 

9. Eventuelt: (tilkommet info efter afholdt bestyrelsesmøde) 

• Søren Bolet, Nils Bundgaard og Ejlif Anders luftede lørdag 13.08 2016 tankerne om en 

mindre ombygning af klubhuset. Ekst. redskabsrum i klubhus med udv. indgang nedlægges.  

Arealet ligges til klubhuset, der er brug for mere siddeplads og bedre forhold. Der etableres 

nyt køkken med komfur, køl/frys mv. Redskaber, grill mv. fra redsskabsrum opbevares 

fremadrettet i containeren. Der etableres evt. dør adgang til containeren fra det overdækkede 

areal. Samtidig undersøges det, hvad det vil koste at få lagt vand ind i klubhuset. 

Ovenstående overvejelser opstår også i forbindelse med en forventet fremtidig lukning af 

byggekælderen. Det kan give mere flyveaktivitet på pladsen hele året rundt, hvis de sociale 

aktiviteter fra byggekælderen kan flyttes ud på pladsen ved en let opgradering af klubhuset. 

Mere info tilgår. 

 

Nils Bundgaard 

Sekretær 

Hjørring Modelflyveklub  


