øte i Bardufoss flyklubb den 21.1
0.12 på Bardufosstun.
Referat fra medlemsm
medlemsmø
21.10
Til stede: Hilde, Tore, Arnulf, Terje, Roald, Fred, Fredrik, Børge og Dag. Guy kom helt på slutten
Sak 1. Presentasjon av vår nye skolesjef.
Tore ønsket de fremmøtte velkommen og presenterte skolesjef Terje Bersvendsen.
Skolesjefen presenterte deretter seg selv og orienterte om sin egen arbeidserfaring
etter at han fullførte sin flygerutdanning ved NAC.
Sak 2. Orientering om styrets arbeid
Tore orienterte kort om en del saker styret har arbeidet med og vært opptatt av.
Styret har så langt dette året arbeidet bl.a. med følgende:
- Å få bedre oversikt over ettersyn på flyet
- Bedring av økonomien. Det er blitt bedre nå. Lånet er innfridd og vi har ca 110.000,- på bok og vi
kan nå begynne å bygge opp fond til motor og lakkering.
- Det er fortsatt ikke kommet til en god ordning for å fylle mogas. Den foreslåtte ordningen blir svært
dyr ( 120.000,-). Dersom en ikke kan få til billigere ordning må vi vurdere nytten av å bruke mogas.
Styret er på utkikk etter andre løsninger for å fylle mogas. Vi sparer ca 150,- pr time på mogas, men vi
må få til en billigere ordninger dersom vi skal tjene på dette.
- evt flytting av klubbhuset følges opp. Det vil bli behov for spillemidler til dette.
- Ny hjemmeside er under utarbeidelse.
- Alle medlemmene har kunnet se på My WebLog. Den ser grei ut og vil vurdert tatt i bruk fra nyttår.
- Det arbeides med revisjon av vedtakter, og ny lov er sendt til idettskretsen for godkjenning
- Det arbeides med nytt prosedyremateriell.
- Vi må nå pusse opp brakka slik at det blir triveligere å være der. Vi trenger en vifteovn som kan få
opp temperaturen raskt når vi er der. Dersom det er noen som har en vifteovn til overs, mottas den
med takk.
- Gjennomført dugnad i flyklubben. Det er vasket og ryddet og flyet er vasket. I tillegg har
Roald ordnet hangardørene.
- Stikkelåsen er flyttet til høyre side i LN-DAY pga av at den kan ødelegge andre instrumenter på
venstre side.
- Det vil bli innskjerpet med klubb-PFT.
- Vi må se på ordning med varme på vinteren
Sak 2. Presentasjon av de nye instrumentene i LN-DAY
- flyet er oppgradert og Tore gav en kort gjennomgang av de nye instrumentene og hvordan de
virker/fungerer og brukes.
Sak 4. Åpen debatt om Bardufoss flyklubb.
En kort oppsummering av ting som ble tatt opp:
- Tore ønsker mer kontakt med naboklubben, Tromsø flyklubb. Vi kan sikkert lære en god del av dem
- Det må arbeides for noe mer sosial omgang på brakka, til tross for at vi bor langt fra hverandre.
Kanskje sette opp visse lørdager hvor det er mulig å møtes. Stimulering av miljøet.
- Vi må bruke vår fotograf Dag Haugstmyr mer til presentasjon av det vi driver med på hjemmesiden
vår.
- gjennomføre temakvelder

- Vi må også få folk til å se på av mulighetene for å skaffe eksterne penger i forbindelse med en evt
flytting av hangar og klubbhus.
- Noen mente det er viktig å få på plass fylling av mogas, og at det er mye å tjene på dette. Det ble
hevdet at kondensproblemene ved bruken av mogas skyldes i hovedsak at flyet ikke bli fylt opp
etter bruk. Vi har ikke hatt disse problemene med Cuben. Men uansett er fylling med kanner ikke en
god løsning. Skal vi bruke mogas må vi få til en billigere anordning med pistol og telleverk.
- Renholdet av flyet er for dårlig, både utvendig og innvendig. Stein sier han må bruke tid med
renhold i forbindelse med ettersyn. Dette burde ikke være nødvendig. Kanskje må vi se på andre
ordninger her.

Forslag til tiltak for å bedre forholdene i klubben:

Miljø
-

Bruke vår fotograf Dag Haugstmyr
Dugnad
Reklamasjon/stickers
Instruks – rengjøring av fly etter bruk

Økonomi
-

Mogas (tank/slange/nozzle/telleverk)
Handicapflyging
Spillemidler

Aktivitet
-

Aktivitetskalender
Elvenes-lignende aktiviteter
Seminar/sammenkomst med TFK
Flytur til hytter
Langsiktig: Mikro

Møtet hevet kl. 21:00
Arnulf Anderssen

