
Referat fra møde i aktivitetsudvalget (Selvstændig forening) den 22 

januar 2010, hos Kristian Elmer Christensen. 
 

Tilstede: 

Frank J. Nielsen 

Kristian Gammelgård - Formand 

Vagner Simonsen – Tovholder ungeflyvning 

Kristian E. Christensen 

Flemming Henriksen - Sekretær/referent 

 

Evaluering af sponsorflyvningen fra Tinglev den 1. august 2009: 

 

Sponsorflyvningen giver overskud ved tegning af 2 plakater.  

Plakaten er inddelt i felter af forskellig størrelse, således at det største øverste felt koster 5000,             

2 annoncer på hver 2500, 10 stk. på hver 1000 og 7stk. På hver 500kr. 

Hver plakat indbringer således 23500kr. 

Overskuddet går til sektionen til sportens fremme, men flyvningen er i høj grad en begivenhed der 

gerne skulle skabe opmærksomhed om vor sport og med henblik på hvervning af nye medlemmer. 

Mange deltager i sponsorflyvningen med unger. Men der er stadig plads til at flere kan deltage. 

Unger som bliver spillet deltager gratis på flyvningen. 

Medlemmer fra aktivitetsudvalget stiller gerne op hvis foreninger skulle være interesseret. 

 

Sponsorflyvning 2010: 

 

Det er netop i skrivende lykkedes at tegne 2 plakater. Det betyder hermed, at der vil blive et pænt 

overskud i lighed med sidste år. 

Præmierne bliver som sidste år. 

. Sponsorflyvningen skaber omtale af vor sport, der så i sidste ende gerne skulle resultere i nye 

medlemmer. 

Vi mener det er vigtigt at fortsætte med ideen om en sponsorflyvning, selvom det ofte er vanskeligt 

at tegne sponsorater, og forbundet med noget arbejde. Stopper vi med projektet bliver det nok 

vanskeligt at genoptage på et senere tidspunkt. At skabe opmærksomhed om sporten er et langt sejt 

træk! 

Tegningen af nye sponsorater er afsluttet for i år. Vi mener ikke det er realistisk med en tredje 

plakat.  

 

Andre tiltag: 

 

Udover fremstillingen af hidtil 2 begynderslag, som begge er udlånt til nye medlemmer, blev andre 

muligheder drøftet. 

Man kunne forestille sig, at sektionen kunne indkøbe nogle elektroniske anlæg, der så kunne 

udlånes til nye medlemmer. 

Eks. Inden for 3år er anlægget kun til låns. Ophører medlemmet med sporten tilfalder anlægget 

sektionen. Fortsætter medlemmet efter de 3år tilfalder anlægget medlemmet. 

Det væsentlige er, at kunne støtte et evt. nyt medlem i opstarten af sporten, da vi jo godt ved, at al 

opstart er svær og dyrt 

Der er ingen tvivl om, at arrangementer som MVL-cup og andre, skaber en god omtale af sporten. 

De store præmier trækker i medlemmerne, men er også noget der virker interessevækkende på 

andre uden for sporten. 

For år tilbage var Totalisatoren med til at vise vor sport udadtil, og tiltrak uden tvivl mange nye 

medlemmer til sporten 

Med indragelse af internettet må ovenstående eksempler kunne udvikles yderligere således at 



sporten kommer ud til langt flere mennesker end tilfældet er i dag 

 

 

 


