
Nyhedsmail 8. november 2018
 
Referat af Landsmødet i Fritflyvningsklubben under Modelflyvning Danmark
4. november 2018 i Ringsted
 
1. Valg af dirigent
Steffen Jensen blev valgt �l dirigent, og gav ordet �l Formanden, Per Grunnet.
 
2. Årsberetning for 2018
Formandens beretning er vedlagt som bilag �l de�e referat.
 
3. Bestyrelsens økonomimedlem gennemgår regnskabet
Årets regnskab er vedlagt de�e referat.
 
4. Forslag fra bestyrelsen
Der var ingen forslag fra Bestyrelsen i år.
 
5. Forslag fra medlemmerne

1. Lars Buch Jensen har foreslået, at der a�oldes to medlemsmøder om e�eråret og to om foråret. Møderne kan være
temamøder, hvor man diskuterer særlige emner, der er relevante for medlemmerne. Lars har i forslaget �lbudt at lægge
lokaler �l et eller flere af disse møder.

 Lars fremlagde og argumenterede for sit forslag, som der var enstemmig opbakning �l at gennemføre. Lars tager ini�a�v
�l at udsende invita�oner som også vil blive inkluderet i Nyhedsbrevet. Det forsøges om forårets arrangementer kan
a�oldes som fælles flyvea�ener på Værløse.

2. Tom Oxager har foreslået, at vi indkøber en mountainbike med elektromotor �l brug ved hjemhentning ved relevante
konkurrencer – f.eks. VM, EM samt andre steder.

 Der var opbakning �l forslaget, og bestyrelsen undersøger om der er puljemidler i Modelflyvning Danmark som vil kunne
dække udgi�en.

3. Steffen Jensen har foreslået, at vi afsæ�er �d på Landsmødet �l en diskussion af sandsynlige regelforslag, som kan
forventes at blive fremsat �l CIAM-mødet i 2019. Som eksempel nævner Steffen, at der må forventes forslag om de
såkaldte D/T-flyoffs.

 Da der ikke var tale om et beslutningsforslag, henlagdes diskussionen af emnet �l ”eventuelt”.
 
6. Forslag �l budget for 2019
Thomas Røjgaard fremlagde årets budget som vedlægges de�e referat.
 
7. Distriktslederne forelægger konkurrencekalenderen

Jutland Heat Cup a�oldes d. 8. juni på Kongenshus – konkurrenceleder Peter Rasmussen
DM a�oldes d. 9. juni på Kongenshus – konkurrenceleder?
Danish Cup planlægges �l d. 28. juni på Öland eller Rinkaby – konkurrenceleder Steffen Jensen
Datoen for DM-Indendørs a�ales med Bjarne Jørgensen/Ruben Sonne
Ønske om hverdagsa�enstævner fx �rsdage. Forsøges arrangeres sammen med de samlinger Lars Buch inviterer �l.

 
8. Valg af bestyrelse
Den nuværende bestyrelse blev genvalgt:

Per Grunnet – formand
Steffen Jensen – næs�ormand
Thomas Røjgaard – økonomimedlem
Lars Buch Jensen – fri�lyvningsredaktør
Peter Buchwald
Peter Rasmussen – distriktsleder

 
9. Valg �l udtagelseskomiteen
Udtagelseskomiteen blev genvalgt, og består af Steffen Jensen (formand), Hugo Ernst, Lars Buch Jensen, Chris�an Schwartzbach
og Peter Buchwald
 
10. Valg af to revisorer
De nuværende revisorer genvælges: Rasmus Ernst og Jørgen Korsgaard
 
11. Eventuelt



Mange emner blev diskuteret under de�e væsentlige punkt, og et referat kan ikke yde diskussionen re�ærdighed, men følgende
emner blev berørt:

Skal vi arbejde for at få F1Q medtaget i kommende EM og VM’er? – Det var der bred opbakning �l at stø�e.
Henning Nyhegn har doneret et antal byggesæt �l en lille simpel katapultmodel �l foreningen. Vi finder måder at få dem
udny�et på.
Autonome droner! Peter Buchwald fremlagde et ideoplæg �l en ny højteknologisk fri�lyvningsklasse. Han blev opfordret
�l at arbejde videre med ideen, - samt at præsentere en prototype ved førstkommende lejlighed. Peters forslag kommer i
detaljer i en kommende Nyhedsmail.
Flere nye og gamle F1B flyvere ønsker at samarbejde med en dyg�g F1B coach i forberedelserne mod VM, og landsmødet
stø�ede ini�a�vet.
Elektronisk �dtagning. Peter Buchwald gennemgik status for en ny ”dims” som vil muliggøre en hel ny form for
konkurrenceafvikling, som vil kunne frigøre os fra tradi�onel brug af �dtagere, og forventeligt �erne behovet for fly-off’s
da der opereres med en rela�v score i hver runde e�er sluthøjden ved opnået max. Der er ”lige ved” at foreligge en
samlet prototype, og vi glæder os �l at få den afprøvet. En ar�kel om elektronisk �dtagning, som Peter har skrevet for et
par år siden, er vedhæ�et denne Nyhedsmail. Den er på engelsk.
DT flyoff’s. De�e følsomme emne blev på opfordring af Steffen Jensen diskuteret grundigt. Der er tydeligvis ingen som er
store �lhængere af denne metode �l at afgøre placeringerne i stævner, men omvendt var der bred opbakning �l at det kan
være den eneste måde et stævne kan afslu�es på. Vi håber i fællesskab på en formel a�laring af om metoden
overhovedet er ”lovlig”, mest for at sikre en ensartethed i alle stævner. Der var endvidere enighed om, at hvis metoden
skal beny�es, skal modellerne flyve ”så lang �d som muligt” inden DT’en, fx lige så lang �d som i den sidste periode i det
ordinære stævne.
Modelflyvenyt – de facto en Sjællandsredak�on. Der er god økonomi. Overvejelser om elektronisk pla�orm. Der er bred
enighed blandt fri�lyvningsfolk om at bladet er fuldstændigt ligegyldigt for os på grund af sin mangel på aktualitet, det
ydmyge faglige niveau i redigering og ar�kler samt de behandlede emner…..
Evt. forslag �l CIAM? Per Grunnet bedes udarbejde et forslag �l indførelse af sta�sk måling af F1C motor�d
Det forlyder igen i år, at vi er lige ved at få en fin ny version af Modelflyvning Danmarks hjemmeside. Alle glæder sig.
Der er Landsholdssamling i januar. Alle udtagne �l landsholdet opfordres indtrængende �l at prioritere deres deltagelse, -
og alle andre seriøst interesserede skal være yderst velkomne!

 
12. Fastlæggelse af �d og sted for næste Landsmøde
D. 3. eller 10. november i Fredericia a�ængigt af World Cup kalenderen. Der forsøges med �lmelding….
 
Here�er takkede ordstyreren for god ro og orden.
 
Referat: Steffen Jensen


