
Styremøte Bardufoss flyklubb, 19112009

Tilstede: Hilde Halvorsen, Jan Harald Tomassen, Trond Stiberg, Guy Chaboud, Trine !   
!     Stiberg

Sak 1: Lakkering DAY: Saken utsettes på grunn av sprekk i motorblokk med påfølgende 
! behov for motorskifte. Lakkeringssaken legges fram for årsmøte med fullstendig 
! oversikt over kostander og finansiering. 

Sak 2: Motorproblem LN-DAY. Sprekk funnet i motorblokk - behov for motorbytte. 
! Styret anbefaler at det anskaffes en 180 HK innafor en ramme på 300.000 kroner. 
! Dette finansieres på følgende måte: Motorfond: 125.000, driftskonto 175.000,-. 
! Styret vurderer låneopptak dersom det oppstår andre store utgifter som vi ikke kan 
! håndtere gjennom driftskontoen etter denne investeringen. 

Sak 3: Medlemsmøte - Det vil ikke bli arrangert medlemsmøte før årsmøtet.

Sak 4: Årsmøte:  Årsmøtet fastsettes til 20. februar 2010. Sted fastsettes senere. 
! Hilde sjekker muligheter for å gjennomføre på Bardufosstun med eventuell 
! bespisning. 

Sak 5: Forslag til instruks fra leder i Flytjenesten. Forslag vedtatt med tillegg til punkt 6.

Sak 6: Innkommende saker:
! • Personalsak referert og avsluttet. 
! • Julebord: Samarbeid fallskjermklubben og flyklubben. Arrangeres 27. nov på !  
! Setermoen, Artillerimessa. 
! • Åpningstider ENDU. Klubben anser at det ikke er mulig å få til endringer av 
! åpningstiden, fordi dette styres av kommersiell trafikk og militære behov. 
! Åpningstidene er imidlertid ikke i henhold til retningslinjene fra 
! Samferdselsdepartementet. Det jobbes med å få til et møte mellom Avinor, brukerne 
! av lufthavna og Luftforsvaret. 
! • VHF-antenne LN-DAY er bestilt og vil bli montert med det første.

Sak 7: • Søknad om støtte for å fly funksjonshemmede: Styret ønsker å få avtale med 
! aktuelle lokale foreninger for å få til slik flyging og dermed kunne søke 
! Helsedirektoratet om støtte. 

Sak 8: Forslag om velkomstbrev til nye medlemmer. Det anbefales at det etableres en 
! infolink på hjemmesiden til nye medlemmer. Trond og Hilde lager utkast til innhold.

Møtet hevet 2110.


