Referat 14.06.22
Deltagere: Kurt, Rasmus, Jean, Jan, Ulrik, Flemming
1. Status på intro dag den 23. april: 4 nye medlemmer. Stor opmærksomhed på facebook. Vejreklamer virker i Odense.
Ønskes afholdt 1-2 gange årligt fremover.
2. Åbent hus 31/7 - status
a. Jørgen Sørensen har en del ting i gang
b. En KZ flyver kommer fra Nordborg
c. Daniel kommer med rundflyvning
d. F 16 overflyvning
e. L29 jet kommer
f. Pølser fra Engdahl
g. El-bilerne fra Maribo (Maxus)
h. Jet Danmark modelfly, samt den lokale modelflyveklub
i. Evt. professionelle droner
j. Veteranbiler
k. Dragsterne
l. Veterantraktorer
m. Evt. infostrand for motorflyveklubben
3. Status velkomstbrev nye medl. samt regning: Velkomstbrev udsendes af kasserer. Rasmus fremsender udkast.
4. Rasmus evt. skift af nøglesystem: Elektronisk lås etableres på hoveddør og efterfølgende omlægning af låsecylindre.
5. Status på oplæg fra Martin om mulighed for alternativ brændstofforsyning (klubbasis): Problemer med at skaffe tanke
til erstatning for de eksisterende.
6. Status på AFIS opgradering og vores viden om det på nuværende tidspunkt: Opgradering udskudt et år.
7. Status på aktiviteter
a. Sct. Hans aften: Grillen klar kl. 18.30
b. Polen turen er aflyst grundet Ukraine situationen
c. Der skal være en tur til Ærø igen i sommer
d. Tur til Samsø den 3. sept. Med temaet Fra jord til bord.
e. Tur til Pøl en torsdag aften
f. Tur til Höganæs en tirsdag aften
g. Korte spontanture
8. Vores visioner for klubben, herunder ultralet m.v.
a. Et nyt medlem er Dulfo flyver og vil gerne være aktivt medlem igen. Det betyder vi registrerer os til at dække
UL fly i klubben og forhåbentlig gøre klubben mere interessant for flere medlemmer: Rasmus indmelder sig i
Dulfo, så vi kan komme videre i processen.
9. Markedsføring
a. Markedsføring
b. Hjemmeside, Kurt har modtaget login web
c. Mailsystemer – Mulighed for rundsending vedr. ture med mere: Kurt og Jean undersøger muligheder med
SMS/mail-integrering i Mailchimp.
10. Næste møde: 14. juli kl. 19.00
11. Evt. Formanden orienterede om muligheder for køb af ultralet.
12.
Referent: Flemming

