
                             Møte i Bardufoss Flyklubb den 02.04.07  - kl 19:00. 
 
Til stede: Roald, Jarle, Guy, Stein, Lange, Hans Tore,Kjell Åge, Thommasen, Arnulf, Frank. 
 
 
 
Sak 1/07:  Referater. 
Leder orienterte om et krav som kom inn om ekstraordinært medlemsmøte i forbindelse med 
en oljellekasje på Cuben. Dette ble helt avvist av leder for BFK, som hevdet at dette  
er en sak for styret. Dette ble sendt over til flytryggingssjef som mente at oljelekasjen ikke 
representerte noen fare i forbindelse med flyging.  
Problemet rundt hele saken er egentlig et spørsmål om kommunikasjon, og måten en  
tar opp et spørsmål om flymaskinene og annet i forbindelse med klubben og aktiviteten i 
klubben. Simmeringen på Cuben som forårsaket oljesølet er nå skiftet og skal nå være i orden.  
 
Sak 2/07:  Status fra fagsjefene. 
Stein: Begge flyene er operative. Cessnaen har nettopp hatt 1000 timer. Cuben står på Moen 
og er omgitt av vann. 
Cuben bør være på ski så lenge som mulig, men den 30. april opphører landingstillatelsene. 
Hans Tore: Vi har 4 elever som holder på, og 3 har tatt sertifikat siste året. Hans Tore 
anbefaler alle om å fly regelmessig. Hans Tore kommer til å arrangere teoridelen av 
mørkeflygingsprogrammet.  
 
Sak 3/07:  Valg av fagsjefer 
Hans Tore påtar seg å fortsette som skolesjef. Han ble dermed enstemmig valgt som skolesjef  
Stein ble enstemmig valgt som teknisk sjef. 
Dagfinn ble enstemmig valgt som miljøsjef  
Anders Forseth ble enstemmig valgt til flytryggingssjef  
Fred ble enstemmig valgt som ansvlig for flytjenesten  
Roald ble enstemmig valgt til flygesjefen. 
 
Sak 4/07:  Manglende årsberetninger fra flytjenesten og flygesjef 
Flygesjefen har nå lagt fram årsberetninga. Denne ble opplest, tatt til etterretning og vil bli 
lagt ved årsmeldinga 
Også årsberetninga fra flytjenesten er nå lagt fram.  Denne ble lest opp, tatt til etterretning og 
legges ved årsmeldingen. 
 
Sak 5/07:  Radio LN DAY 
Radioen på DAY er dårlig, og bør skiftes mens den ennå virker. Det kom innspill fra Guy på 
radioer som han mener er gode. 
Spørsmålet er om vi skal ha en com en eller en com II, og hvilke typer. Skal det være en 
avansert radio eller en som vi har i dag? Dette er spørsmål Roald mener er viktig å ta med. 
Prisen varierer svært mye på de ulike radioene 
som er i markedet. Et skifte av radio vil være et første trinn i en oppgradering av DAY. 
De ulike alteernativer ble diskutert, og en kom fra til følgende forslag til vedtak:  
 
BFK går til innkjøp av en ny radio til DAY av merket Michelle x-3000. Stein tar kontakt med  
selger for å avklare de nødvendige opplysningeer i forbindelse med kjøpet. Radioen betales 
fra øremerket konto. (enst)  
 



Sak 6/07:  Aktiviteter vårhalvåret/handlingsplan 
1. Det første tiltaket er dugnad og landingskonkurranse som gjennomføres 5. og 6. mai. Kjell   
    Åge er formann for dugnaden. 
2. Medlemsmøte med tekniske råd og tips om bruken av Cuben den 16. juni 
3. Arrangement på Elvenes i sanktanshelga. Frank Vedal tar opp med eierne av Elvenes om  
    dette lar seg gjennomføre   
4. Dugnad i klubben den 8.september. 
 
Sak 7/07: Leie av fly. 
Guy har søkt om å få leie DAY i uke 29 - fra søndag til søndag. 
Vedtak: Guy får leie flyet  for prioden som han har søkt om. 
 
Sak 8/07: Eventuelt. 
1. Vi får parkere på parkeringsplassen for de ansatte på ettermiddag (etter kl 16 og utover) og  
     i helgene i forbindelse med aktiviteten i klubben. 
2. Oppdatering av web-siden. Ting en vil ha på web-siden gjøres via Jan Harald. Han legger  
    dette ut. 
3. Selvassuransefondet. Oppbygginga av fondet skal oppbygges hele tiden, og er ment å  
    dekke klubbens egenandeler og mindre skadeutbedringer. 
 
Møte hevet kl. 21:50. 
 
Arnulf Anderssen ( sekretær )    
 
 
 
 
 
 


