
Styremøte Bardufoss flyklubb, onsdag 22. april 2020 

Oppmøte: Erik Mikkelsen, Marius Høiseth, Lars Lien og Hans-Kåre Dalvik. På grunn av Korona-

situasjonen var dette første styremøte etter årsmøtet 1. mars.  

 

1. Flystatus: Begge flyene har vært på årlig kontroll og er i god stand. 

 

2. Forsikring: Forsikring på begge flyene utløper 1. mai. Selskapet som har forsikringene våre pr 

dd terminerer flyforsikring i Norge og vil derfor ikke fornye polisen. Det er innhentet tilbud fra 

STARR (kontor i Norge) og HDI (kontor i Sverige), med ulike alternative forsikringssummer. 

Alternativene som er innhentet gir til dels uakseptabel økning i timepris for flyging i klubben.  

Styret vedtok å be om reviderte tilbud med forsikringssum på kr 600 000,- på LN DAY, og 

300 000,- på LN ACI. Vi skal forholde oss til de billigste tilbudene, uten å ta hensyn til å samle 

forsikringene i ett selskap. 

Merknad pr 26.4: Styreleder har innhentet nye tilbud, og vil gå i videre dialog for å få noen 

avklaringer. Tilbudene tilsier foreløpig at flyene vil bli forsikret i to ulike selskaper, men det vil 

være fortsatt kontakt med selskapene for å få best mulig tilbud. 

 

3. Klubbhuset: Styret er bekymret for situasjonen med vanninntrengning i taket. Vi ber 

byggekomiteen gjøre en vurdering om hva som skal gjøres. Dette inkluderer en byggteknisk 

vurdering for å utrede mulige løsninger for en takkonstruksjon som sørger for at dette 

problemet blir eliminert, inkludert et kostnadsoverslag. 

 

4. Korona-tiltak: Bruk av klubbens lokaler og byggearbeider kan gjenopptas med de 

begrensningene som er satt (max 5 personer sammen, 2 meter avstand). Det vil bli utarbeidet 

prosedyre for desinfisering av flyene, samt anskaffet desinfiseringsmidler som er 

hensiktsmessige for bruk i flyet. Flyging kan gjenopptas når dette er på plass. 

 

5. Økonomi: Ingen endring fra forrige møte, situasjonen er god. Det er tapt noe aktivitet i 

perioden med VFR-flyforbud. Det er søkt kompensasjon for dette gjennom Lotteritilsynet. 

 

Erik Mikkelsen/ref 

 

 


