
Ekstraordinært årsmøte i Bardufoss flyklubb (BFK) 
26.3.2014 på Bardufosstun 

 
Sak 1. De 12 stemmeberettigete som var møtt opp ble godkjent.  
Sak 2. Innkallingen og sakslisten ble godkjent.  
Sak 3. Jørn Stangnes ble valgt til dirigent og Jarle Johansen ble valgt til referent.  

Bjørnar Lange og Hilde Halvorsen ble valgt til å underskrive protokollen.  
Sak 4. Følgende saker var til behandling:  

a. Fremtidig lokalisering av klubben.  
b. Valg av revisorer.  

 
Ad. Sak 4a: 
Roald Andersen orienterte om BFKs historikk. BFK ble stiftet av Oberst Ole Reistad i 
1945. Ole Reistad så fritidsflyving som et viktig tilbud innen sport og idrett for 
Bardufoss flystasjon, for befolkningen i området generelt og som rekrutteringstiltak for 
Forsvaret. BFK har senere måttet føre en omflakkende tilværelse på flyplassen, noe som 
har vanskeliggjort en skikkelig etablering.  
Jørn Stangnes (leder i lokaliseringsutvalget) orienterte om den nåværende situasjon, 
nemlig at aktører på Bardufoss Lufthavn ønsker bedre plass og mer strømlinjeformet 
oppstillings-og manøvreringsområde. Det er i denne sammenheng gitt signaler om at 
BFKs plassering (hangar og klubbhus) er til hinder for utviklingen.  
Saken ble grundig debattert, særlig hvilke alternativer som vil være akseptable for 
klubben.  
 
Det ble fattet  følgende enstemmige vedtak: 
BFK har vært i nåværende hangar siden 1983 og ønsker å bli værende i denne. Vi 
mener at det vil være fullt mulig å få til gode parkerings-og oppstillingsmuligheter 
og sikre taxiveier i området når brannstasjonen rives.  
Dersom det på sikt likevel sees som absolutt nødvendig for fremtidig utvikling av 
Bardufoss flyplass at BFKs hangar rives, må ny tomt tildeles og ny hangar være på 
plass før BFKs nåværende hangar rives. BFK har ikke økonomisk evne til å dekke 
kostnadene ved en eventuell flytting.  
BFK kan tilby å gjennomføre en fasaderenovering av nåværende hangar.  
Vi kan tilby at GA-trafikk kan benytte BFKs klubbhus som planleggingssted.  
 
Ad Sak 4b:  
Vidar skog og Kjell Åge Fossland velges enstemmig til revisorer. 
 
Det ekstraordinære årsmøtet var slutt kl 2015. 
 
 
Bjørnar Lange                                                          Hilde Halvorsen 


