Regler for Gæstemedlemskab. bilag1. 09-04-2021.
§1.
Gæstemedlemskab er for modelpiloter, som umiddelbart ikke har geografisk tilknytning til
Lindtorp Modelflyveklub og som derfor må forventes ikke at anvende lokaliteterne i samme
omfang som fuldgyldige medlemmer.
§2.
Der må flyves på græsbanen, jetturbinedrevne modelfly må gerne flyve fra asfaltbanen.
For ikke jetturbinedrevne modelfly, må der kun flyves fra asfaltbanen når der ikke er anden
aktivitet på den. Der skal straks flyttes over på græsbanen hvis der kommer anden aktivitet
på asfaltbanen. Asfaltbanen med tilhørende område er forbeholdt faldskærmsklubben,
jetturbinedrevne modelfly, paraglidere samt øvrige full size fly.
§3.
Kontingent for gæstemedlemskab er kr. 300,- pr. år.
§4.
Lindtorp modelflyveklubs vedtægter og sikkerhedsregler skal til enhver tid overholdes, dog
med undtagelse, se §5.
§5.
Gæstemedlemmer må møde op og stille forslag til generalforsamlingen på lige vilkår med
fuldgyldige medlemmer, dog opnår man som gæstemedlem ikke stemmeret
ved generalforsamlingen.
§6.
Lindtorp Modelflyveklub’s lokaliteter må anvendes. Dvs. Lindtorp Modelflyveklubs klubhus,
og græs flyvefeltet. Asfaltbane i henhold til §2. Specielt vedr. asfaltbanen skal biler og
piloter have standplads øst for den nord / syd gående rullebane fra GA standplads og op til
en linie ud for vindposen. Se tegning.
§7.
Camping, undtaget ved tilladte ugestævner, skal foregå på grus parkeringspladsen. Der
må ikke camperes på græsområdet eller asfaltbanen med tilhørende GA standplads /
parkering for full size fly. Dog findes der 2(1) VIP-pladser på græs sydøst for HLF’s
hovedbygning, hvor camping er muligt. Man skal holde sig indenfor den røde linie, se
tegning, betyder det der pga. størelsen på cv’n, kun er plads til én cv, ja så er der kun én
VIP plads! Max 48 timer af gangen, pladserne kan ikke reserveres på forhånd. Er der brug
for ekstra klipning af græsset på VIP pladserne, forefindes der græsklipper i
Modelflyveklubhuset’s garage.

Strømudtag forefindes ved Modelflyveklubhuset. Strømudtag ved eller i faldskærmshuset /
centerbygning må ikke anvendes.

Priser:
Overnatningsafgift vogn / døgn
Overnatningsafgift vogn / døgn ”VIP” pladser

Øl / vand fra klubbens køleskab

75,00
275,00
(incl.200,00 til
Flyvecenteret)
6,00

Betaling skal ske på MobilePay: 37189.
Venligst påfør hvad der betales for, f.eks. ”Campering” eller ”øl” på MobilePay betalingen.
Betales der for flere på samme indbetaling, skal der navn på alle.

§8.
Der findes bad i klubhuset. Der henstilles til brugen af det med omtanke, da vi kun har én
jordtank. Der forefindes en rød lampe på Nordgavlen, blinker / lyser denne skal
bestyrelsen kontaktes, så tømning kan bestilles hurtigst muligt til en hverdag. Der bestilles
ikke tømning til aften eller weekend på grund af prisen. Hvis man ved der kan komme
mange overnattende piloter til en weekend eller ifbm. Helligdage, vil bestyrelsen gerne
vide det på forhånd, så vi evt. kan vurdere behovet for tømning lige op til.
§9.
Bestyrelsen i Lindtorp Modelflyveklub kan til en hver tid ophæve og ændre alle paragraffer
i Bilag 1.
Standplads:

Camping VIP plads:

