
Referat fra styremøte i BFK den 10.02.09 kl. 19:00 på Bardufoss. 
Til stede: Frank, Jarle, Roald, Stein, Jan Harald, Guy, Arnulf, Fred og Bjørnar 
  
 
Sak 1. Revisjon og regnskap for 2007. 
Det har vært en del problemer i forhold til å få noen til å revidere regnskapet for 2007. Men 
nå er dette arbeidet utført. 
De som reviderte regnskapet har mange anmerkninger til regnskapet de fikk forelagt, og de 
anbefaler styret ikke å godkjenne regnskapet. 
De aller fleste av anmerkningene har kasserer svart på en forklarlig måte, og som styret 
aksepterer. 
De fleste i styret ønsket å godkjenne regnskapet ut fra de opplysningene som forelå, men 
siden det var litt uklart om alle kunne akseptere det, ble det fattet følgende vedtak. 
 
Vedtak.  
Revisjonsrapport, anmerkninger fra kasserer og årsoppgavene sendes ut til 
styremedlemmene umiddelbart. I forkant årsmøtet den 21.02.09 behandler styret 
godkjenninga av regnskapet for 2007 endelig. ( enst ) 
 
Sak 2. Innkomne saker til årsmøtet. 

a) Det ønskes en orientering om ordninga med Mogas til Cuben 
b) Det ønskes en orientering til medlemmene om hvordan situasjonen med en evt flytting 

av klubbens lokaler. 
c) Det er kommet innforslag om at cuben skal være tilbake på hjul etter ski-sesongen den 

15. april. 
d) Vedtektene er reviderte og disse vil bli lagt fram på årsmøtet med de endringene 

lovverket krever 
Disse sakene legges fram for årsmøtet. 
 
Sak 3. GPS – DAY 
Guy har kommet med forslag om kjøp av GPS til fastmontering i DAY. Han har sett på en 
som koster ca. 21.000,- kr + montering.  
Det er et spørsmål om en heller ikke ordner en annen og bedre montering for den GPSen vi 
har, men uansett vet styret for lite om muligheter til montering, monteringskostnader og 
lignende. Det fattes derfor følgende vedtak: 
 
Vedtak: 
Saken utsettes siden styret ikke har grunnlag for å fatte vedtak. Styret ber Stein se på 
kostnader og muligheter til montering av GPS i DAY. ( enst )  
 
Sak 4. Forslag til arrangement på Elvenes- ”wings and wheels”. 
Det er litt uklart om konsesjonen på Elvenes. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes i påvente av at det blir i orden med konsesjon på Elvenes. 
 
Sak 5. Flyaktivitet for handikappede. 
Det ble opplyst om at det er ”penger å hente” på å delta i arrangementer for handikappede. 
Fristen for å søke om penger er gått ut. I tillegg må det være samarbeidsavtale mellom 
klubben og en forening for handikappede.  



 
Vedtak: 
Saken utsettes, men styret tar dette opp til behandling senere i vinter for å få vurdert 
hva som må til for å få til et slikt arrangement som kanskje kan gi ekstra inntekter. 
 
Sak 6. Pålegg om flygeforbud. 
Flygesjefen har ilagt et medlem flygeforbud på grunn av forsømmelser i forhold til 
regelverket. Dette ble behandlet av styret i sak 4. i desember 2008. Medlemmet har 
flygeforbud inntil videre. Medlemmet fløy blant annet LN-DAY uten luftdyktighetsbevis. 
Dette må meldes luftfartstilsynet. 
 
Vedtak:  
Styret slutter seg til den behandling flygesjefen har gjort i forhold til denne saken. For å 
få fly klubbens fly igjen, må medlemmet oppfylle følgende: 
 
a) Det må tas ny klubb-pft med klubbens instruktør/skolesjef 
b) Det må tas ny utsjekk for avgangsinspeksjon på ACI (også på ski) og DAY 
c) Forseelsen for flygning uten luftdyktighetsbevis meldes LFT. 

Det er styret som nå behandler denne saken, og formannen kommuniserer videre 
informasjonen til medlemmet.  ( enst ) 
 
Sak 7. Kostnadene ved ferryflyging – Elvenes. 
 
Vedtak:  
Fergeflyging til Elvenes til arrangementer i klubbens regi, belastes Bardufoss flyklubb. 
(enst) 
 
 
Møtet hevet kl 21:30 
 
Arnulf Anderssen 
-møtereferent- 


