Flugmódelfélag Suðurnesja

Ársskýrsla
2006

Ársskýrsla 2005-2006

Flugmódelfélag Suðurnesja
Aðalfundur Sunnudaginn 28.06.2006 í Gallery Björg
Hafnargötu 2 Keflavík. Kl. 21:00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Reikningar lagðir fram fyrir síðasta starfsár.
Skýrsla formanns
Kosning stjórnar.
Mót sumarsins.
Lagabreytingar
Félagsgjald
Flugsafn Flugstöð Leifs Eiríkssonar.
Flugvallarmál-samningur RNB og FMS
Önnur mál.

Inn

Út
21.569

Veitingar

kr.

Tryggingar

kr.

11.000

Jólagjöf(2004)

4.165 kr.

Vallarviðhald

5.000 kr.
70.312

Kerrukaup

kr.
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225.892
Sláttuvél og orf

kr.

Rekstur sláttuv.

1.903 kr.

Skrifstofuvörur, lén
etc

8.124 kr.

Vindpokar, Eimskip
st.

32.768,00
kr.

kr.

32.768

Kaup og sala

70.500,00
kr.

kr.

Trainer AC

kr.

44.820

7.000,00

66.020
kr.

Bankakostnaður

1.830 kr.
150.000

Styrkur frá RNB

kr.

Félagsgjöld

kr.

Vextir

kr.

42.000
3.650 kr.
1.762
176 kr.

304.030
Samtals á árinu

kr.

Færrt frá fyrra ári

kr.

Samtals

kr.

497.229
kr.

216.862

520.892

497.229
Samtals útgjöld
Samtals eign í
árslok

Velta á árinu

kr.
23.663
kr.

1.018.121
kr.
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Ársskýrsla formanns frá aðalfundi 2005 til aðalfundar 2006

Starfsárið 2005-2006 hefur staðið nokkuð í stað hvað varðar fjölgun félaga í FMS.
Eitthvað hefur bæst við en þá dottið út í staðinn.
Ég ætla að stikla á stóru fyrir síðasta starfsár:
Fyrst má nefna samning MÍT og FMS á síðasta ári. Þar stóðum við okkur mjög vel
eins og alltaf. Tómstundahelgin í maí 2005, sýning í Íþróttahúsinu á Sunnubraut. Þar
vorum við með B-salinn og selt var inn í A-salinn sem að okkar mati var mjög
óhagstætt fyrir FMS. Einnig ætluðu önnur félög að vera með okkur þarna en klikkuðu
á því. Félagsmenn mættu með flugmódel til sýningar og flughermir var uppsettur.
Næst var ljósadagsflugkoma þar sem starfsemin var kynnt. Mættu menn úr Þyt og
fleiri klúbbum okkur til stuðnings og kynningar og má nefna þar L-1011 vél Péturs
Hjálmarssonar ofl. Ekki komu nú neitt mjög margir að horfa á miðað við glæsilegan
flugflota en þó einhverjir. Boðið var uppá bakkelsi. Einnig komu í heimsókn
flugmenn á fisum frá Sléttunni.

Félagið keypti sláttutraktor og sláttuorf(4-stroke) og kerru undir herlegheitin
Nokkur mót voru haldin á vegum FMS sumarið og haustið 2005. Fyrst má nefna
flotflugið sem var í maí. 13 ágúst 2005 var haldin flugkoma á nýja flugvellinum á
Garðskaga og var hún í tilefni af Sólseturshátíð þeirra Garðmanna. Sama dag kl.
13:00 var síðan haldin Fréttavefsflugkoman árlega sem haldin var á Suðurflugvelli.
En það kom í hlut suðurnesjamanna að halda hana þetta árið og tókst hún gríðarlega
vel og boðið var uppá heilmiklar veitingar(grillveisla)
.
Enginn formlegur félagsfundur var haldinn á tímabilinu en nokkrir kjaftafundir hjá
Guðna, Gumma,Gunna, Sverri, Albert, Magga og Palla. M.a var ákveðið að fara á
Top Gun í Florida í apríl 2006.
Eitt mjög leiðinlegt mál kom upp á tímabilinu. Það var að flugvöllurinn okkar í
Grófinni sé að líða undir lok í núverandi mynd. Þarna eru byrjaðar framkvæmdir og
uppgröftur hafinn. Haft var samband við Árna Sigfússon, bæjarstjóra og skipaði hann
nefnd sem í eru Stefán Bjarkason, Viðar byggingarfulltrúi og Hjörtur Zakariasson.
Munum við hefja viðræður við þá fljótlega varðandi nýtt svæði fyrir Félagið. Það er
ljóst að félag sem þetta getur ekki verið án flugvallar.
Ég ætla að láta staðar numið hér, en það getur verið að ég gleymi einhverju.
MK formaður FMS
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