
Styremøte Bardufoss Flyklubb 22. november 2004  
 

Tilstede: Fred Roger Eilers, Ketil M. Løvhaug, Roald Andersen, Kjell Åge 
Fossland, Albert Jensen, Magne Are Eilertsen, Hans Tore Asphaug. 

 
 
Sak 1. Regnskap 

Magne Are gikk gjennom regnskapet og viste frem systemet for 
regnskapet basert på Excell. Så meget bra ut. Oversikten mailes til hvert 
medlem i styret. 
 
 

Sak 2. Motor til LNDAY lånesøknad 
Det var kommet en del spørsmål fra banken angående lånesøknad. Disse 
momentene ble gjennomgått, og vil bli løst. Det jobbes videre med 
lånesøknad. Momentene er gjengitt i mail fra Magne Are. (Vedlagt 
original-referatet. 
 

Sak 3. Status teknisk 
Roald gikk gjennom status på det tekniske. Propeller LNDAY går ut ved 
årsskiftet. Mulighet for bytte med Tromsø Flyklubb som skal bytte ut 
motor med diesel. Roald sjekker dette videre. 
Dynamo til LNACI lader for lite. Lar seg ikke gjøre å få den til å lade mer. 
Roald sjekker op hva vi må gjøre videre. 
Vedlikeholdsbok: Roald jobber med boken for å sende den til 
Luftfartstilsynet for godkjenning. Frist for innsen delse er 1.mars 2005. 
Eksospotten til LNACI er kommet og vil bli byttet. 
Når det gjelder ”on-condition” på motoren til LNDAY , så er det foreløpig 
usikkert om kompresjonstest skal godkjennes av ”Flyverksted”, eller om 
det er godt nok med godkjennelse av ”Flytekniker”. Dette må sjekkes opp. 
 

Sak 4. Medlemsmøte 
Medlemsmøte settes til mandag 13.desember. Agenda blir ”Presseetikk” 
med Jan Harald, og ”Luftromsklassifisering/struktur ” med Hans Tore. 
Enkel servering. Møtet starter kl. 1800. Hans Tore sender ut innbydelse. 
 

Sak 5. Ny motor til LNDAY 
Det ble en del diskusjon om eventuelt dieselmotor, da det fra teknisk side 
ble opplyst at det er endringer i markedet. Klubben jobber videre med 
kjøp av 180HK motor inntil videre. Momenter som må avklares fra 
leverandør er: 
- Gjelder garantien ved bruk av MOGAS? 
- Fuelforbruk (ca 38 liter)? 
- Cowling må omarbeides (følger med kit) 
- Hvilke STC’er er med? 
- Er den klargjort for ”constant-speed” ? 
- Er det med STC for sjøfly? 
- Vil alle servicebulletiner være utført ved bestilling/levering? 

 



Sak 6.  Årsmøte 
Årsmøtet fastsettes til lørdag 8. januar. Hans Tore sender ut innkalling. 
 
 

Sak 7. Eventuelt.  
Fred Roger orienterte om Elvenes. UAV-prosjektet er interessert i bruk av 
Elvenes, og sier det er ok at området avhendes, men ønsker å benytte det 
vederlagsfritt. 

 
 
 
 
 
Hans Tore Asphaug 
Referent 

 


