
Lolland-Falsters Motorflyveklub. 

   
   Den 16. marts 2022 
  

 

Referat af bestyrelsesmøde den 15. marts 2022                                                               

Deltagere: Rasmus, Ulrik, Anders, Kurt S., Jan 

Afbud: Jean, Flemming  

1. Referat af den 17. februar godkendt. 

 

2. Konstituering af ny bestyrelse:  

• Formand: Kurt Søndergaard 

• Næstformand: Rasmus Thorsen 

• Kasserer: Jean Nygaard 

• Sekretær: Flemming Møller 
 
3. Vi tog afsked med de afgående bestyrelsesmedlemmer, Hans Andersen og Hans Vilhelm. 

 
4. Igangværende aktiviteter: 

• Presse information oprettes, til avis, medier m.m.    
Oprettes efter behov      

• Web-side vedligehold og opdatering af indhold 
Flemming vedligeholder og opdaterer efter behov 

• Sammenlægning af UL / Motorfly     
Jean mangler info fra DULFO                                                                                         

• FaceBook: Oprettes som profil / og vedligeholdes.  
Jan vedligeholder indtil videre. Password til Kurt S., som også undersøger fremtidigt vedligehold m.m.               

• Planlægning af ture: Fly / bus / bil m.m.       
Rasmus har foreløbige tur-muligheder. Ulrik foreslog at vi indkaldte til ”spontane” ture.  
Åbent hus på EKMB 2022 er planlagt til at være Søndag den 31. juli.  

• Nye piloter: Teorihold på online eller samarbejde med anden flyveklub ? 
Det ser ud til at der kunne være 2 personer som kunne være interesseret, Rasmus kontakter dem. 

• Nyheder / ændringer på flyvepladsen m.m. 
Nyt tankanlæg udskudt til sidst i 2.kvt. 

• Skilt ved indkørsel til EKMB, henvisning til LFM klubhus     
Fælles skilt, vi afventer videre fra flyvepladslederen.       

• Flight Examiner: DTO 
Jan kontakter Jacob Romme for fornyelse af 12mdr DTO. Hvis det mislykkes, så vil klubben finde et alternativ for 
uddannelse af piloter. 

• 6 mdr. plan for kommende forventede arrangementer 
Indhold besluttes på næste bestyrelsesmøde 

• Aktivitetsplan opdateres på EKMB-websiden 
Opdateres løbende 

• Ny instruktør i LFM 
Rasmus har stadig ikke kunne få kontakt til Søren Jønck 

• Foredrag i EKMB den 24. marts 
Der er d.d. tilmeldt 21 deltagere 
 

5. Næste bestyrelsesmøde:  tirsdag den 19. april 2022 kl.19.00 i klubhuset 

Referent: Jan Ordon 


