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Generalforsamling 2022                              BERETNING for 2021 / 2022 

 

 

Ved. Generalforsamlingen 17 juni 2021 

Kurt besluttede at forlade bestyrelsen,  

Nyvalgt til bestyrelsen: Hans Andersen 

Steve Tårnhøj forlod posten som Suppleant, og ind kom Ole Brinch 

Ole Brinch forlod posten som revisor, og ind kom Troels Svendsen. 

 

 

Bestyrelsesmøde den 6. juli 2021, kl. 19.00 i klubhuset. 

Deltagere: Jean, Rasmus, Hans Andersen., Flemming og Jan   ( 5 personer ) 

Kurt havde valgt at træde ud af bestyrelsen, så der skulle vælges ny formand. 

Under forhandlingerne var der bred opbakning til uddelegering af opgaver, med aktivitetsplan så alle kan se hvem der 

gør hvad hvornår. 

Formand: Jan Ordon,  

Næstformand: Rasmus Thorsen,  

Kasserer: Jean Nygaard,  

Sekretær, PR, Web-side: Flemming Møller 

 

 

Åbent hus.  Søndag den 8. august:  

Det lykkedes i år at afholde åbent hus den 8. august, da Corona-restriktionerne på det tidspunkt var lempet 

tilstrækkeligt. Kun Coronapasset var stadig et krav. 

Arrangementet trak ca. 1100 besøgende og der var 139 operationer. 

TAK til alle officials jeg havde med at gøre, det var perfekt samarbejde. 

I år - 2022 afholdes åbent hus den 31. juli. 

 

 

Tur til Nordals Flyveklub - Pøl.  ( skrevet af Rasmus )   
Torsdag den 22. juli var der planlagt en klubtur med destinationen Nordals Flyveklub - Pøl. 

Som sædvanlig var det en rigtig dejlig tur, med masser af hygge og god grillmad, kaffe med hjemmebagt kage m.m. og 

selvfølgelig gratis startafgift. 

Der var 23 fly på pladsen, 3 fra vores klub med 10 deltagere, Det er imponerende at de kan samle så mange hver 

eneste torsdag i sommermånederne. 

Desværre havde AZD mistet pusten på Oleo-benet, så vi var 2 der måtte blive hjemme… 

 

 

Bestyrelsesmøde den 16. september 2021,               (første møde siden konstitueringen) 

Vi gennemgik ny aktivitetsplan.  

Vi fik sat navn og tidshorisont på alle 30 punkter, plus et par eventuelt punkter,  

Nu kunne alle se hvem der gør hvad og til hvornår. 

 

 

LFM Klubtur til Ærø…Lørdag den 9. oktober  

Rasmus havde planlagt en klubtur til Ærø………. 

Der deltog 5 fly, og vi var i alt 14 personer. 

Vi lettede fra EKMB kl.ca.11.30 og det var flot vejr hele vejen, både ud og hjem. 

Efter ankomst til Ærø, havde Rasmus arrangeret bus ind til Marstal hvor vi her spiste frokost, derefter var der tid til en 

gåtur rundt i byen. 

Kl.16.15 kørte bussen os tilbage til pladsen på Ærø og derefter gik turen så hjem mod EKMB. 

Det havde været en fin tur, tak til Rasmus for god planlægning af turen (incl. planlægning af vejret) 

 

 

Introdag for nye piloter.  16. oktober, kl. 13.00:  

Rasmus, Jean og Jan deltog i introdag. 

 

Desværre mødte der kun 3 personer, men der var yderligere 2 personer som var interesseret, men de meldte fra pga. 

job. Det så umiddelbart ud som om at det var PPL der havde mest interesse. 

Vi havde her besøg af ”Folketidende” fotograf og journalist, men vi satser på bredere PR ved lignende arrangementer, 

så vi får budskabet ud til et større område (Lolland, Falster og Sydsjælland/Møn). 



2 

 

 

Bestyrelsesmøde den 18. november 2021, kl. 19.00  

Vi gennemgik aktivitetsplan, som nu havde indskrænket sig til ”kun” 18 punkter inkl. eventuelt. 

 

 

Julefrokost 2021   25. november, kl. 18.00 

Årets julefrokost var lagt i hænderne på Hans Vilhelm og Anders. 

Op til deadline fredag d.19 november var der ”kun” 11 tilmeldinger.  

Vi sendte så en reminder ud til alle medlemmer, og forlængede deadline et par dage, om det var det der var årsagen 

ved jeg ikke, men det viste sig at vi var 24 fremmødte medlemmer og ægtefæller, til et flot dækket bord samt en 

hyggelig og fornøjelig aften. 

 

 

Tur til Flyver Caféen på Hans Chr. Andersen Airport (Odense) søndag d. 5 eller 12 dec.  

 

Rasmus havde planlagt tur til Flyver Caféen på Hans Chr. Andersen Airport (EKOD)  

Med brunch og julehygge søndag d. 5 og/eller d.12 dec. fra 10 - 13. 

  

Desværre var vejret ikke til flyvning, så begge ture blev aflyst. 

 

 

Ny instruktør ! 

 

09. december (Rasmus & Jan), møde med en måske kommende instruktør Søren Jøhnk. 

Vi afventer det videre forløb. 

 

 

Julebanko.   

 

11. december, kl. 14.00 blev der afholdt julebanko i AIRMEAL-CAFETERIA på EKMB. 

Også den var lagt i hænderne på Hans Vilhelm og Anders. 

Vi var 15 personer, som fik en hyggelig eftermiddag med fine gevinster, kaffe/gløgg og æbleskiver.  

 

 

Bestyrelsesmøde den 17. februar 2022, kl. 19.00  

Vi gennemgik aktivitetsplan, som nu havde ”kun” 21 punkter hvoraf de 4 punkter var under eventuelt. 

Nogle af punkterne er løbende, men bør alligevel ikke glemmes… 

Der er udsendt et referat fra mødet, hvor man kan se hvilke aktiviteter der har været oppe på bestyrelsesmødet. 

I øvrigt: 

Jeg oplyste på bestyrelsesmødet, at jeg ikke ønsker at fortsætte som formand for klubben. 

Bestyrelsen blev også orienteret om min begrundelse for den beslutning. 

 

 

Der er d. 21.02.2022  udsendt mail til alle vedr. 

Foredrag om nedstyrtning af B-17 og B-24 på Lolland i 1944  

Torsdag den. 24 marts kl.19.00     Og tilmelding er til Rasmus 

 

 

På valg vil således være:  

• Rasmus og Jean, som modtager genvalg. 

• Hans Andersen samt Hans Vilhelm har valgt at forlade bestyrelsen. 

• Der skal således vælges tre medlemmer til bestyrelsen. 
 

 


