Beretning for året 2016 ved generalforsamlingen den 9. marts 2017 på flyvepladsen.
Efter generalforsamlingen den 3. marts mødtes vi til konstituerende møde den 4. april:
Formand, Johannes Romme
Næstformand, Kurt Rasmussen
Kasserer, Jean Nygård
Sekretær, Rasmus Nielsen
Medlem, Hans Vilhelm Bjerre, Anders Sværke, Jens Enoch-Larsen
Suppleanten Rasmus Thorsen har arbejdet meget aktivt med i bestyrelsen.
Der blev tilrettelagt en ret ambitiøs plan for aktiviteter med mange ture og åbent hus.
Vores formand fik herefter travlt på privatfronten, og jeg tog initiativ til at følge op på både
bestyrelsesarbejdet, medlemsaktiviteter og informationsarbejdet.
Næste bestyrelsesmøde blev afholdt den 21. juli. I alt har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder. Johannes
har deltaget i et DMU-møde. Rasmus Th. har været aktiv i planlægningen af Åbent
husarrangementet.
Formanden har nu meddelt, at han ikke genopstiller til bestyrelsen.
Aktiviteter:
Landingsøvelser i april og igen i september. Rasmus Thorsen vandt i april Kurt i september. Jens
Enoch-Larsen arrangerede. Vore markeringer er blevet væk.
Vi samledes til hygge og senere flyvning med ca 5 deltagere pr gang.
Höganæs 21. juni. ECN og BLY 7 personer. En uge senere end planlagt p.g.a. vejret.
Til vort åbent hus kom et fly på genvisit. 10 fly i Höganæs
Sct.Hans d. 23 juni. 10 deltagere. Uvejret der (senere) ødelagde landingslys og radioanlæg på
pladsen. Blev besigtiget af 2 fly.
Polenstur planlagt til EPKZ og besøg hos Ditlev Hovmand den 2. og 3. juli. Blev aflyst pga vejret.
Rasmus og jeg havde arbejdet med det.
Åbent hus 31. juli Rasmus T. deltog i planlægning og jeg i et enkelt møde. DC3 havde motoruheld
og kom ikke. Til gengæld kom jet L29. Vi gav 1.000,- i tilskud. 370 p-billetter solgt. 1000 gæster er
god omtale. Svæveflyveklubben styrede cafeteriet. Vi hjalp med flyhandling og parkering af biler.
Fin opvisning af RV8. En Chipmunk kom forbi, og Forsvaret lavede overflyvninger. Der var
Veteranbiler og Traktormuseet v. Hans Vilhelm Bjerre viste motorer og traktorer. Nogle fly fra
jylland nåede ikke frem.
Nordals Pøl Grill. 5fly og 11 pax. 28. juli
Lübeck, bytur den 6. august blev aflyst. Lille tilslutning.
Blåtur til Drejø den13. august. 5 fly 15 personer (1/3 kvinder). Flyvning imellem bygerne. Rasmus
havde arrangeret med Markus Sørensen.
Grenå Motormuseum. 17. September. Aflyst
Endelave Nøddeplukketur den 1. oktober. Aflyst

Aircafeteriet åbner som Casa Maria. Den 1. december. Maria og Brian Loll Rasmussen.
Julefrokost 30. november. 37 deltagere. Efterhånden en tradition.
Julebanko 17. december. 28 deltagere. Mange præmier. Top-Danmrk, Traktormuseet, Rasmus Th ,
Casa Maria, mm. Hans Vilhelm opråber og indkøber.
Besøg af Midtsjællands Motorflyveklub. Samarbejde med Casa Maria og besøg i Femarn Belt med
foredrag. 21 personer i alt. Gæsterne kom i bil. Rasmus T.
Søren Hartmann Fortalte flyverhistorier fra hele verden i Casa Maria. Her var Folketidende med.
Jornalist og fotograf med deraf fin omtale i avisen.
De to sidste arrangementer udgør et forsøg på en ny måde, at tænke det at kunne flyve et sted
hen og pleje kontakten til andre flyvere, og få benzin og mad.
Vi har også kontakt til både Billund og Herning motorflyveklubber, som påtænker at lægge ture til
eller via EKMB.
Således har Herning meldt deres ankomst den 17 juni, inden de fortsætter til Peenemünde. Vi er
tilbudt at kunne deltage.
Klubhuset. Har været udlånt til faldskærmklubben i forbindelse med stævner.
Gyrokopterrunionen bookede lokalerne den 7.-8. maj, men dukkede ikke op.
Murværket trænger stadig til nye fuger.
Flyvepladsen har været anvendt til streerace 3 gange.
Ellers fortsætter arbejdet med opgradering til AFIS. Netop nu søges om radiofrekvens og GPS
proceduren til TIZ. Landingsbaner og forplads har fået et eftersyn, og striberne er malet op.
Fly. Der har været flere hændelser, men ingen med personskader. Janes C152 er skrottet. BTT er
også skrottet men erstattet med BTF. Og BCG er byttet med BLY.
For klubmedlemmerne er det opløftende, at Richard H.-C har stillet TOE til udlejning til meget
rimelige penge. Flyejerne skal huske at søge tilskud til de nye radioer via DMU.
Cafeteriet er nu udlejet og genopstået som Casa Maria. Det har givet os muligheden
For at holde arrangementer, men lige så vigtigt ser det ud til, at vi kan få flere besøg udefra. Vores
verden bliver lidt større.
Personalia: Richard Hove-Christensen blev 75. Jean Nygård blev 50.
Desværre døde 2 mangeårige medlemmer og ambassadører.
Johannes Ege Olsen døde tæt på sin 100 års fødselsdag.
Peter Ege Olsen døde i går. Æret være deres minder.

Søndag formiddag er også en bemærkning værd. Der møder oftest omkring 5-10 medlemmer til
særdeles hyggeligt samvær. Kimen er lagt til flere flyvende besøg efter Maria står for
forplejningen.
Hjemmesiden er stadig vort smertensbarn, men vi har forsøgt at kommunikere direkte til
medlemmerne.
Alt i alt har det været et aktivt år med mange tilbud til medlemmerne. Medlemstallet sniger sig
lige over 80, og alligevel kan vi samle næsten halvdelen til udvalgte arrangementer. Andre
arrangementer må aflyses grundet manglende tilslutning eller dårligt vejr. Det er så vores opgave,
at finde de tilbud som efterspørges. Men ved at være aktive og melde jævnligt ud til
medlemmerne, håber vi, at få startet en positiv kultur til gavn for medlemmerne, klubben,
flyvepladsen og flyvningen i det hele taget.
Sluttelig vil jeg gerne takke for godt samarbejde i bestyrelsen. Også tak til Flyvepladslederen og
Cafeteriet, og andre samarbejdspartnere.
Kurt Rasmussen

