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BMFK  
 

REFERAT MEDLEMSMØTE  
 

Dato:  26.02.15 kl. 20.00 – 21.00 (I forlengelsen av årsmøtet) 

Sted: Telemarksvingen, kafeteria. Møterom i det lille kafeteriaområdet. 

 

Deltakere: Ragnar, Kenneth, Rune, Frank Magne, Frank Rymill, Ole Andreas, Bjørn Arvid, 

Kjetil, Gunnar, Hans Inge, Runar Skoglund, Magnus, Ivar, Sven Erik.   

Forfall:  36 medlemmer. 

 

Saksliste: 1. Hva med Svartorkjerr hvis kommunale planreguleringer for 

området blir satt ut i livet. 

2. Ladestasjon på Svartorkjerr 

Sak Informasjon / Konklusjon / Oppfølging Ansv./frist 

1 Skriv fra Rolf ble lest opp av Hans Inge. Brevet fra Tellefsen 

til kommunen ble også lest opp (se vedlegg). 

Rune har kontaktet kommunen for å komme tidlig med event.   

innspill. Kommunen henviste til det eksterne firma som har i 

oppgave å utrede saken.  

Rune snakket med prosjektlederen der, og hun mente det var 

fornuftig for klubben å forfatte et skriv med opplysninger om 

klubben, dens behov for flystripa og event. ønsker og 

muligheter til å vurdere en erstatningsplass dersom klubben 

skulle «miste» stripa. Selv om BMFK er små i denne 

sammenheng, så er det svært viktig å være med i tidligst mulig 

fase av et slikt prosjekt, hadde prosjektlederen gitt uttrykk 

for. 

Videre har Rune kontaktet NLF/ Jon Gunnar Wold. Han er 

positiv til vår henvendelse om saken og vil ta det med inn i 

NLF-organisasjonen. Rune mener NLF bør ta dette videre og at 

styret i klubben forfatter et brev og sender til NLF/ Jon 

Gunnar Wold. 

Hvor stor er sannsynligheten at dette blir noe av? Det er ingen 

som pr. i dag kan si noe sikkert om. På kartet kan vi se en 

stiplet linje over flystripa. Det er en planlagt vei som skal 
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være en del av veiforbindelsen E18 – Langesund ferjeterminal. 

Konklusjon: 

Forfatte et skriv i styret som vi sender til NLF/Jon Gunnar 

Wold.  

Etter hvert som det kan bli en del arbeid med dette, kanskje 

sette ned en arbeidsgruppe, som kan være et par tre av 

medlemmene. Ikke nødvendigvis styret. 

Oppfordrer medlemmene til å tenke gjennom og komme med 

innspill i saken! 

 2 Etter at solcellepanelet, batteribanken og koblingsstasjonen 

ble stjålet, er det behov for måter å lade batterier til 

elektrofarkostene på. Da vi nå har på plass en kontainer, blir 

det lettere å sikre utstyret mot tjuveri i fremtiden. 

Det ble snakk om solcellepanel, bensinaggregat eller en 

kombinasjon. 

Hans Inge forslo at vi skulle ta en runde rundt bordet og hver 

og en si hva vi mente om hvordan vi kan best løse 

ladeproblematikken på.  

Kjetil: Bør ha lademuligheter slik vi hadde, men med aggregat. 

Runar: Aggregat, 

Magnus: Aggregat 

Frank Magne: Aggregat+batteri 

Bjørn: Ingen mening. Brukte ikke så mye ladestasjonen. 

Ivar: Aggregat+batteri. 

Sven Erik: Aggregat. Honda-aggregat med 2000watt vil koste 

ca. 14000 kroner. 3000watt ca. 28000.  

Rune: Synes solcelle+batteribank er kjekt. 

Ragnar: Legge ned strømledning fra Skagerak Energi. Den 

største utgiften i tillegg til graving, montering, blir nettleia, 

sannsynligvis? Alternativt er aggregat, men bør være kraftig 

nok til å trekke også en sag ifbm. dugnader. 

Gunnar: Ingen mening. Brukte ikke så mye ladestasjonen. 

Frank Rymill: Aggregat+solcelle. 

Hans Inge: Aggregat. Bør kunne brukes til en sag også ifbm 

dugnader. 

Ole Andreas: Aggregat + batteri. 

Konklusjon: 

Vedlegg 3 
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Styret vil vurdere priser og løsninger. 
Referent:  Ole Andreas  
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Vedlegg 1 

Hei! 

  

Jeg vedlegger litt info bl.a hva som bør tas med på agendaen på årsmøtet vedr. 

mediaskriverier og det som Vidar Tellefsen har frontet som sine planer i det siste.  

Dette er noe som før eller senere vil berøre vår fremtidige eksistens på Svartokjerr.  

Hvor langt frem i tid vet en jo ikke, men jeg føler dette puster oss i nakken mer enn vi  

eller jeg skulle ønske. Bør BMFK. allerede nå se seg om etter en bakupplan for ny flyplass 

eller er det noen som vet mer? 

  

Se også vedlegg. 

  

  

mvh. 

  

Rolv Leirro 
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