Styremøte Bardufoss Flyklubb 16. august 2004

Tilstede:

Kjell-Åge Fossland, Jan Harald Tomassen, Ketil Løvhaug, Roald
Andersen, Magne Are Eilertsen, Fred Roger Eilers, Hans Tore Asphaug.

Sak 1 Evaluering/etterarbeid GAP-weekend
- Nettoinntekt ca 27 000.
- Ketil lager info-mappe over det administrative.
- Bør vurderes å ”forby” ”Airwork” innenfor rapporteringspunktene, slik at det
kun blir inn/-utflyging innenfor.
- Innsjekkingen kunne vært kommet i gang tidligere.
- Teoriprogrammet var kanskje litt langt, men det var godt valgte tema.
Programmet burde muligens vært mer oppdelt, og fordelt mer over dagen.
- Arbeidsfordeling. Vi kunne vært flinkere til å delegere oppgavene, samt å hentet
inn folk som var ledige for å putte inn der det trengtes.
Sak 2 Administrativt rundt flytjenesteøvelsen 27 – 28 august
- Øvelsen finner sted på Elvenes. BFK står administrativt ansvarlig for
bevertning og fuel.
- Det kommer personell fra redningstjenesten for å instruere i søksmønster etc.
- Redningskøyta vil komme til Sagfjorden (Salangen).
- Antennefeste (FM) til LNDAY. Roald finner plass for montering på ”steppet”.
- Profilering. Viktig å profilere oss ovenfor eventuelle samarbeidspartnere;
Redningstjenesten, Politi og lignende.
Sak 3 Svar til LT om tiltak etter nødlanding Sørreisa
Morten og Magne Are forfattet svarskriv til LT. Kopi av brevet legges i
brevmappen til BFK.
Sak 4 Motorproblematikken
Det ble diskutert alternativer, og hva vi burde gå for. Valget falt til slutt på å
kjøpe inn ny motor, og eventuelt fly ut den gamle motoren til det ikke var mer å
hente. Det ble bestemt å kalle inn til Ekstraordinært Årsmøte, og legge frem
alternative finansieringsmåter. Møtet legges til onsdag 1. september kl 1900 i
Tårnbygget. Hans Tore sender ut innkalling på e-mail.
Sak 5 Deltagelse Bardumartnan
Det var kommet forespørsel og ønske fra Bardu kommune om vi kunne stille med
LNACI for rundflyging. Dette skjer samme helg som Flytjenesteøvelsen. Vi
bestemte at dersom det lar seg gjøre, vil vi stille med LNACI. Med forbehold om
at det ikke ”kræsjer”” totalt med Flytjenesteøvelsen.
Sak 6 Eventuelt
Øvre Salangen IL ønsker å pløye opp Elvenes og så i for fotballbaner. De dekker
alle utgifter, og vi ser ikke annet enn positivt i at det etableres et samarbeid for
sambruk av stripa. Saken er godkjent av Forsvarsbygg. Dette vil føre til at vi står
sterkere ved ”avhending” av ytre område. Ketil la frem saken og ble enstemmig

støttet. Bardufoss Flyklubb legger premissene for bruken. Prosjektbeskrivelsen
er vedlagt originalreferatet. Følgende forutsetninger settes fra BFK:
ØSIL tar seg av alle kostnader; pløying og såing.
BFK kan benytte stripa til St.Hans-treffet i 2005.
ØSIL vil benytte banen ca 1 uke i løpet av sommeren til turnering.
Informasjon om bruken skal gis til BFK i forkant av aktiviteten.
Når stripa ikke benyttes til turneringer skal mål og eventuelle andre
hindringer settes utenfor veiene.
Når stripa benyttes til turneringer skal bane-endene markeres med hvite
kryss.
Roald la frem problemet med alle fuel-kannene i hangaren. Dette ble diskutert,
og fuelen vil bli flyttet til andre lokaliteter. Kontainer på Elvenes prøves ordnet.
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