
Styremøte Bardufoss flyklubb, onsdag 8. Juni 2020 

Oppmøte: Erik Mikkelsen, Marius Høiseth, Lars Lien og Hans-Kåre Dalvik.  

 

1. Koronakompensasjon: BFK er bevilget kr 28966,- fra Lotteritilsynet som kompensasjon for 

tapte inntekter i forbindelse med Korona-situasjonen. Pengene settes inn på 

assuransefondet for å dekke en eventuell egenandel. Dette kommer godt med i lys av at 

forsikringspremien har økt vesentlig (Totalt 41 450,-).  

 

2. Klubbhuset: Det er god framdrift i arbeidene med klubbhuset. 

 

3. Flytryggingskontakt: Lars Lien er ny flytryggingskontakt. 

 

4. Disponering av Super Cub, LN ACI: Sist sommer ble flyet stående på Moen i om lag en 

måned. Dette er ikke heldig i forhold til ivaretakelse av flyet, som er en museumsgjenstand. 

For å ivareta flyet kommende sesong skal derfor LN ACI som hovedregel være parkert i 

hangar. Det er selvfølgelig åpent for utestasjonering av flyet ei natt eller to, men ikke over 

lengre perioder. Se også pkt 5. 

 

5. Operasjoner fra Bardufoss lufthavn: BFK har søkt flyplassjefen om å kunne lande/ta av på 

plassen utenfor åpningstidene. Ordningen er fremmet med tilsvarende innretning som PFLY. 

Dette vil kunne øke fleksibiliteten for operasjoner, spesielt i helgene og i den situasjonen vi 

har for tiden med stenging kl 2000 på kvelden. 

 

6. Kompensasjon for anskaffelse av ADF: Tore Nitter og Guy Chaboud har anskaffet avionikk til 

LN DAY, og har søkt om kompensasjon for installasjonen av ADF. Denne ble installert våren 

2019 som erstatning for den gamle som var ødelagt. Anskaffelsen kostet kr 23 106,-. 

Nitter/Chaboud søker BFK om kompensasjon for hele eller deler av dette beløpet. Trass i at 

økonomien i flyklubben og byggeprosjektet er under kontroll, er det flere kostnadskrevende 

behov i klubben. LN DAY har behov for ny lakk og nytt interiør. LN ACI bør bytte halehjul, 

samt anskaffe nye (kombi) ski. Ut fra dette har styret bestemt av BFK stiller 10 flytimer som 

kompensasjon for ADF-anskaffelsen. Dette utgjør 12600,- og er om lag halvparten av ADF 

anskaffelsen. Timene må flyes i løpet av 2020. 

 

7. Dugnad: Det kalles inn til dugnad 27. juni. Målet er å få ryddet og rengjort hangar og 

klubblokaler. Byggekomiteen koordinerer eventuelt arbeid på klubbhuset. 

 

Bardufoss, 8. juni 2020 

 

Erik Mikkelsen/ref 

 


