Idestrup, den 19.02.2022

Bestyrelsesmøde torsdag den 17. februar 2022, kl.19.00 i klubhuset
Bestyrelse: Rasmus, Flemming, Jean, Anders, Hans A., Hans V., Jan

Afbud: Flemming

Suppleanter: Martin, Ole

Dagsorden:

1

2

3

1. Godkendelse af referat fra møde den 18. november 2021

Referat fra sidste møde blev godkendt.

2. Opfølgning på igangværende aktiviteter

Referent: Jean Nygaard

Flemming

Flemming

Jean

Presse information oprettes, til avis,
medier m.m.

Der er oprettet èn standard pressemeddelelse, som
Løbende opgave, efter behov.
kan tilrettes efter behov.

Web-side vedligehold og opdatering af
indhold

Websiden tilføjes fane med relevante opslag. Nyt
LOGO erstatter det eksisterende. Siden opdateres
jævnligt, når der er relevante nyheder.,

Gennemgå vedtægter, ændringer m.m.
vedr. AOPA DMU / DULFU m.m.

Vedtægtændringerne er opdateret, og udkrevet.
Bestyrelsen har underskrevet vedtægterne.
STATUS!

Løbende opgave, efter behov.

Jean mangler at følge op med DULFU / Per Horn.
4

Jean

5

Hans A.

Sammenlægning af UL / Motorfly

Jean kontakter Per Horn / DULFU, for at aftale det
videre forløb.

FaceBook: Oprettes som profil / og
vedligeholdes.

Profilen vil blive opdateret jævnligt. AirMeal
tilføjes Facebook LFM

Hans: Facebook godt opdateret. Der er besøgende.
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Rasmus planlægger tur til Odense Jule-brunch d.5 Planlagt tur til Odense Jule-brunch d.5 alternativ d.12
alternativ d.12 december.
december, blev aflyst pg.a. vejret.

6

7

Rasmus / ???

Rasmus

Mulighed for Polen-tur

Rasmus har talt m. Ditlev, og d. 2/7 er der airshow i
Polen.Forslag fra Ditlev er at vi flyver derned om fredagen, og
lander på hans plads. Lørdag flyve til Airshow på militærplads.

Foreslået ture uden dato

Ærø, Samsø, Panzermuseum East, Stauning Flymuseum, Drejø,
Pøl, Höganäs. Odense

EKMB - Åbent hus 2022

Åbent hus planlagt til Søndag d.31.07.2022

Status på nye piloter !

Det går ikke så stærkt, der er henvendelser, men intet konkret

Online teorihold ?

Rasmus tager kontakt til Herning Flyveklub, for evnt.
samarbejde, da Herning Flyveklub tilbyder Online teori.

Nyheder / ændringer på flyvepladsen
m.m.

Tankanlæg m.m.

Rasmus orienterede om pladsen. Nyt tankanlæg er udskudt til
sommer (2.kvt.) – nuværende anlæg er stadig i drift.

Der arbejdes på sagen Problem med at male på
rustfrit stål !

Skilte er nedtaget, og skal males, Jan sørger for dette.

Planlægning af ture: Fly / bus / bil m.m.

Nye piloter: Teorihold på online eller
samarbejde med anden flyveklub ?
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Rasmus

9

Rasmus / Jean

LFM skilt ved dør males sort + hvid
baggrund/skrift

10

Rasmus / Jean

Skilt ved indkørsel til EKMB, henvisning til Fælles skilt ved indkørsel. Afventer udspil fra
LFM klubhus
flyvepladslederen.

Skilt ved vejen. Rasmus har talt med Hans, men Ikke noget
konkret endnu.

11

Jan

Flight Examiner: Jacob Romme

Hvad er status !

Jacob Romme er flyttet til Tyskland. DTO holdes i hvile til
”bedre tider”.
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Jan

LOGO til Lolland Falster Motorflyveklub

Udkast besluttet, og nyt LOGO oprettes som et
skalerbart billede..

Jan har lavet nyt logo til LFM. Logo oprettes indtil videre som
jpg.fil
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Julefrokost: planlægning / mad /
afholdelse / underholdning

13

Hans V. / Anders

14

Hans V. / Anders Jule Bingo / planlægning / afholdelse

15

Alle

16

Flemming

17

Rasmus

Hvordan gik det ?

Hvordan gik det ?

Julefrokost: 23 deltagere. Ros til arrangementet. Plusser: god
planlægning. Hyggelig stemning. Fantastisk flot julebord. God
afvikling. Forbedringsmuligheder: Bl.a. Indbydelse sendes ud
mindst 3 uger før, julemusik i baggrunden, Lidt mere til kaffen
m.m., Mad kvalitet. Der manglede lys på pladsen

Færre plader solgt pr. person. 15 deltagere i alt. Resultatet blev
et mindre underskud.

6 mdr. plan for kommende forventede
arrangementer

Ture fly/bus, info-aften og lignende. Alle
undersøger muligheder, og vi beslutter hvad der er Se under pkt. 6
muligt.

Aktivitetsplan på EKMB-websiden

Opdateres iflg. 6 mdr. planen

Se under pkt. 6

Ny instruktør i LFM

Status

Rasmus undersøger om Søren Jønck er et alternativ.

LFM kontingent for 2022/23

Fastlægge/vedtage

Jean orienterede om manglende kontingentbetalinger for 2021.
Nogle er udmeldt p.g.a. manglende kontingentbetaling.

1. Eventuelt

18

Jean/alle

Generalforsamling holdes i cafeteriet.
19

20

21

Jan

Alle

Generalforsamling 10-03-2022

Nuværende bestyrelsesmedlemmer

Foredrag i EKMB

Rasmus er kontaktperson

På valg / ikke på valg ? ? ? ?

Rasmus aftaler menu m.m. med AIRMEAL`S CAFETERIA
Tilmeldinger m.m.
Jean og Rasmus modtager genvalg. Jan ønsker ikke genvalg til
posten som formand. Derfor ønsker bestyrelsen at modtage
forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, og meget gerne et
medlem der vil påtage sig rollen som formand.
Hans A. nævner Ib Valdum, som måske kan holde foredrag den
24/3. Rasmus undersøger muligheden.
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