Referat Styremøte 12.01.2011
Tårnbygget, Bardufoss lufthavn.
Tilstede: Hilde Halvorsen, Jan Harald Tomassen, Trine Stiberg, Trond Stiberg, Vidar Skog, Guy
Chaboud, Hans Tore Asphaug, Samt fagsjefene Roald Andersen, Stein Jakobsen og Fred Roger
Eilers
Møtestart:18:15
Gjennomgang av forrige referat.
• Fred Roger Eilers klubbens representant på Skolesjef seminaret. Han gir en kort infor
om dette.
• Når det gjelder handikapflygingne, er ikke alle tildelte timer for 2010 fløyet opp.
Dette har vi fått godkjenning på å kunne gjøre ila januar 2011.
• Det foreligger ikke ytterligere informasjon angående en flytting av flyklubbens
lokaliteter.
Saker.
1. Flytjenesten:
• Har fått nytt digitalt speilrefelekskamera fra NAK's Flytjeneste sentralt. Kameraet
skal brukes under Flytjenesteoppdrag. Det er zoomlinse, GPS «tag'ing» av bildene,
samt at bilder automatisk kan sendes til en nettadresse under flyging.
• Materielloversikt er sendt NAK's Flytjeneste setralt ihht instruks.
2. Flygesjefen:
• Forslag om regler for bruk av klubbens fly på utelandingsplasser andre enn de med
fast dekke lages av flyesjefen, og fremlegges styret for godkjenning.
• Medlemmer må være flink med å oppdatere egen informasjon på kartotekkort.
Dagens system gjør det vanskelig og tidkrevende for flygesjefen å til enhver tid ha
oversikt. De skal sees på elektroniske systemer som kan overta for dagens
papirsystem. Fred Eilers får i oppdrag å se på systemene Melwin, KDS,
Aircraftclubs.com, og komme med en anbefaling til klubbens styre om hvilket man
bør bruke for best kontroll ila 14 dager.
3. Sosialt:
Det sosialt i klubben er for tiden på et lavmål, og et arbeid er igangsatt for å få dette bedre. Det
innkalles til en idedugnad med alle medlemmene onsdag 19. januar.
4. Spåktest:
Flytryggingsleder organiserer kveld for gjennomføring av språktester. Info om dette sendes ut når
tidspunkt foreligger. Interesserte tar kontakt med Flytryggingsleder.
5. Tankanlegg:
Vi har tilgjengelig en fuel tank som er tiltenkt brukt for 98blyfri til flyene. Denne må pusses opp og
gjøres i stand for dette formålet. Hilde Halvorsen snakker med Ole Morten Sørensen om hva som
kan gjøres.

6. Handikapflyging:
Det søkes også i år om midler for hendikapflyging. Trine Stiberg sender frem søknad som sist.
7. Momsrefusjon:
Bardufoss flyklubb fikk tilbakeført ca. 15.000 kroner i momsrefusjon fra Norsk luftsportsforbund.
8. VHF antennen:
Antennene montert på LN-DAY skulle bli dekket av midler fra Flytjenesten sentralt. Søknad om
refusjon sendes.
9. Tollrefusjon MOGAS:
Trine Stiberg sender inn søknad om tollrefusjon på begge flyene.
10. Økonomi:
Cub'en er flyet med i 2010 enn i 2009. Dette er meget gledelig.
Cessna'en har pga motorbytte og service, fløyet mindre enn estimer.
Grønnprissystemet blir diskutert, man blir bestemt oppretthold på dagens nivå.
En person har sluttet i klubben uten å ha innbetalt for all flyging. Leder tar kontakt med
vedkommende, før det eventuelt sendes videre til inkasso.
11. Årsmøte:
Årsmøte besluttes gjennomført 19. februar kl. 16:00 på Bardufosstun.
Saker må være styret i hende innen 5. februar. Alle årsrapporter fra Fagsjefene sendes Jan Harald
innen samme dato.
Møtet avsluttes: 20:15

Vidar Skog
Referet

