
Referat styremøte nr. 1/2003 den 26. januar 2003 

Bardufoss Flyklubb 
 
 
Tilstede:  
Fra Styret: Dagfinn Johansen, Ole Morten Sørensen, Jarle Johansen, Fred Roger Eilers, 
Jan Harald Tomassen, Kjell Åge Fossland, Bjørnar Lange, Hans Tore Asphaug. 
Fagsjefer: Morten Raustein (Flyskolen), Stein Jakobsen (Teknisk) 
Andre medlemmer: Roald Andersen, Magne Are Eilertsen, Ketil Løvhaug 
 
 
Sak 1/03 Saker til Årsmøtet. 

 Fred Roger legger frem sak om ”Innskudd”. Alle som skal fly må betale en    
viss sum før første time flys, eksempelvis kr. 1000,- eller 1100,-. Saken 
legges frem for årsmøtet. 
 
Toprissystem. Det legges frem forslag om toprissystem, for å stimulere til 
økt aktivitet. Fred Roger og Hans Tore lager forslag basert på aktuelle 
kostnader for å holde flyene i drift. Stein og Roald brukes som 
konsulenter. Saken legges frem for Årsmøtet. 
 
Delt regnskap administrativt/operativt. Forslag fremlagt av Ketil 
Løvhaug. Går ut på å dele regnskapet for å synliggjøre administrative og 
flyoperative utgifter. Dette er skilt ut som egne poster i regnskapet og 
budsjettet. 
(Sekretær fikk aldri helt klarhet i om saken skal legges frem for Årsmøtet 
eller ikke…..) 

 
Sak 2/03 Aktivitetsplan 2003. 

Forslag til aktivitetsplan for 2003 ble satt opp. 
Styremøter: Første mandag i partallsmåneder. 
Aktiviteter: 
- 19. april  : ”Fly-In” Finnsæthervann 
- 28. april  : Medlemsmøte 
- 25. mai  : Dugnad i Flyklubben 
- 14. juni  : Dugnad Elvenes 
- 15. juni  : Landingskonkurranse Elvenes 
- 21/22. juni  : St.Hans treff Elvenes 
- 1. september : Medlemsmøte 
- 20. september : Landingskonkurranse Elvenes 
- 4. oktober  : Dugnad i Flyklubben 
 

Sak 3/03 Røyking i klubblokalet. 
Det ble tatt opp forslag om røykeforbud i klubblokalet. Saken ble 
diskutert og tatt opp til votering.  
Vedtak: Det innføres generelt røykeforbud. Dersom det kun er røykere 
tilstede, skal lokalet luftes og askebeger tømmes på dertil egnet sted ute før 
lokalet forlates. 
 



Sak 4/03 Politianmeldelsen av lavflyging ifbm scooterpatrulje. 
Morten informerte om anmeldelsen. NAK backer opp BFK fullt og helt, og 
tilbakemelding fra Luftfartstilsynet tyder på at saken ikke følges opp, da 
dette var rekvirert av politiet og ligger under Flytjenestens område. 
Morten beklaget at styret ikke var informert på et tidlig stadium. 
 

Sak 5/03 Vurdering av pressisering av klubbens regelverk vedr. fergeflyging etc. 
Vedtak: Teknisk flyging i fbm med vedlikehold, og ferging av fly til å fra 
teknisk etteryn skal belastes klubben. I tillegg er flyging av Cuben i fbm av 
og på setting av ski å regne som ”fergeflyging” og belastes Cuben. Dersom 
flyet i samme stund benyttes til vanlig ”privatflyging” belastes hele turen 
på den enkelte. I tvilstilfeller skal styret avgjøre hva som er ferge/klubb- 
flyging i de enkelte tilfeller, og IKKE den enkelte pilot! 
 

Sak 6/03 Bilbensin til fly. 
Det er dukket opp spørsmål om kvaliteten på Mogas for bruk i flyene. 
NAK ser på saken og skal komme tilbake med et svar. 
Det viser seg også at det kan være problemer med leveranse av bilbensin 
til et eget tankanlegg utenfor klubben, da selskapene ikke har utstyr for 
slik levering. Tankanlegg, kan leies/kjøpes, men pris er ukjent. 
”Bakkeutstyr” på flystasjonen har sagt at de kan sjekke over og oppdatere 
tanken vår, men det kan være problemer å få godkjent anlegget og evt. 
plassering fra Branntilsynet.  
Vedtak: Det er ønskelig med klarlegging av priser og hva som kan gjøres 
før det bestemmes å benytte motor som går på Mogas. 
 

Sak 7/03 Kontingent for 2004. 
Vedtak: Kontingentøkning til kr. 500,-  legges frem som sak på Årsmøtet. 
Dersom forslagene om ”Innskudd” og 2-pris-system går igjennom, 
anbefales Årsmøtet å stemme mot forslaget om kontingentøkning. 
 

Sak 8/03 Eventuelt. 
 
Søknad fra Guy Chaboud om å leie LNDAY i 3 uker i mai 2003. 
Vedtak: Styret synes 3 uker er for lenge, med tanke på skoleaktiviteten, og 
gir Guy Chaboud tilbud om leie av flyet i 14 dager. Hans forslag/tilbud om 
å lande på Hamar og installere ny radio, er ikke godkjent, og presiseres i 
brevet som skrives til Guy. 
 
Aktiviteter for ungdom. 
Det ble diskutert hvilke muligheter som ligger i økonomisk støtte fra 
kulturetaten og idrettsmiljøet i fbm med aktiviteter for undom. 
 
 

 
 
Hans Tore Asphaug 
Referent 


