Vordingborg Model Flyve Klub
Referat af Generalforsamlingen den. 3 marts 2010
(deltagere 7)
1. Valg af dirigent: Brian Røygaard valgt.
2. Formanden aflægger årsberetning:
Anlæg af nyt flyveområde samt klubhus. Huset mangler stadigvæk lidt tag og andet
træ(hånd)værk samt en snarlig foranstående træbeskyttelse. Indkaldelse til arbejd
weekend må forventes.
Et år med gode relationer til Vordingborg kommune blandt andet med en mundtlig
aftale om at træde ud af områdets samordning for modeller under 7 kg. Dette
gælder dog ikke friweekender (se den kommende online kalender).
Vi har ligeledes fået tilsagn om et tilskud på 5000 kr. til flytning af vores gamle
klubhus mod det nye anlæg. En undersøgelse af kran hjælp udefra er iværksat.
Huset kan afhjælpe mangel på husly ved en snart foranstående udvidelse af
klubben med en bilbane og dertil forventet medlemsforøgelse.
Volden mod nord mellem os og Paintball banen er flyttet 50 meter mod nord takket
være vores samarbejdsvillige ”splatter” nabo.
Vordingborg kommune er positivt indstillet på at vi anlægger en bilbane. En mulig
forventning fra kommunens side er at vi øger tilbud til de unge i området.
Generelle forhold:
Vi har ansøgt kommunen om anlæggelse af 220volts forsyning i løbet af foråret
(anlagt af kommunen). De vil se på sagen og vende tilbage.
Vi forventer at toiletforhold fornys ved gården. Indtil da har vi tilsagn fra
motorbanen om lån af deres faciliteter egnet til formålet.
3. Fremlæggelse af regnskab ved kasser.
Det har været et udgiftsrigt år. Nyt klubhus samt transport af dette har opbrugt
vores reserver. Uanset hvordan vi nu vælger at fremstiller regnskabet må vi sande
at vi har et underskud på 5814,64 efter vi tilbagebetaler de 6000 kr. Ove Johansen
har lagt ud for. Forventede kontingent indbetalinger vil bringe balance i regnskabet
men en egentlig rådesum er der ikke tale om.
Vi vil gerne forsikre vores nye klubhus mod eventuelle skader men den genneralle
opfattelse er, at det vil blive for dyrt i forhold til medlemstal/økonomi.
4. Behandling af indkomne forslag:
Vi har et udefra kommende ønske om afholdelse af DM i Hotliner ved anvendelse af
klubbens område samt faciliteter. Vi havde en længere snak herom og da det ser ud
til at det eneste der forventes af os er at vi sørger for arbejdskraft og sikkerhedsforanstaltninger blev vi enige om at gå videre med sagen.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer der er på valg. På valg var:
Formand samt næstformand der alle blev genvalgt.
Ea fortsætter som kasser
Vagn Eriksen og Henrik Malmvig fortsætter som bestyrelsesmedlemmer.
Dan og Jens valgt som suppleanter.
6. Kontingent for 2011 fastsat til 500 kr.
7. Eventuelt
Nyt flyvepladsreglement godkendt. Der er indført ændringer/tilføjelser omkring
anvendelse af 2.4Ghz anlæg. Det er pålagt alle ”brugere” at føre et tydeligt
frekvens flag monteret radioanlægget. Klubben har endnu ikke klemmer til 2,4Ghz
men det finder vi ud af snarest.
Der er iværksat planlægning af en kombineret flagrejsning (sæson start) på
pladsen samt afholdelse af et bestyrelsesmøde for etablering af bilbanen.
Regler for bilbanen vil i store træk følge klubbens gældende regler. Kontingentet
dækker alle aktiviteter på pladsen. Et egentlig reglement vil blive udarbejdet under
bestyrelsesmødet.
Vi arbejder videre med mulighed for en stand foran Den Danske Bank Algade
Vordingborg i uge 28.
Bestyrelsen har givet tilsagn om at invitere A-certificeret gæster til en halv
hobbyuge i 33 med mulighed for camping på området. Beslutning om omfanget af
indbudte samt annoncering er endnu ikke besluttet.

Med venlig hilsen
Vordingborg Modelflyveklub
Bestyrelsen

