
BMFK 
 

REFERAT STYREMØTE  
 
Dato:  11.05.11 kl. 18.00 – 19.30 
Sted: Svartorkjerr 
 
Deltakere:  Oddvar, Ivar, Kenneth, Rolv og Ole Andreas 
Forfall:  Torbjørn 
 
Saksliste: 1. 220 volt aggregatet gikk i stykker ved bruk. 

2. Nye medlemmer 
3. Kontingent 
4. Dugnad på Svartorkjerr torsdag 26/5 kl.17.00 
5. Hvor mange styremøter året 
6. Medlemsmøte i løpet av høsten. 
7. Nye utestoler 
8. Søppel rundt stripa. 
9. Evt 

 
 

Sak Informasjon / Konklusjon / Oppfølging Ansv. / Frist 
1.   220 volt aggregatet gikk i stykker ved bruk og det blir sjekket om 

garantien fremdeles gjelder. 
 Kenneth 
 

2.   Interessen for klubben øker og nye medlemmer kommer til. Det er NLF 
(Norges Luftsportsforbund) som holder orden på medlemsregisteret 
med et datasystem som heter Melvin. Det er kommet 4 nye medlemmer 
hittil i år. Vi er nå 64 medlemmer.  

 
 

3.   Kontingenten blir uforandret.  
4.  Det blir dugnad på Svartorkjerr torsdag 26/5 kl.17.00. Ta med 

krafse, rive, øks, ryddesaks og lignende. 
Hadde tenkt å få til følgende 

 Olje mekkebordene              ansv.: Rolv 
 Legge ny papp på klippebua   ansv. Oddvar 
 Veien må krafses og planeres litt så den blir så slett som mulig.   

Ansv.: Ivar 
 Rydde kratt langs bekken og innflyvningen fra Stokkevannet. 

Ansv.: Oddvar 
 Installere ladebord, alarm og lys er i gang, men ikke ferdig.    

Ansv: Frank, Rune, Ragnar, Lars Petter Bjørn og Ole Andreas 

Alle 

5.  Styret ble enige om at ca. 4 styremøter i året var tilstrekkelig. I tilegg 
blir det kalt inn ved event. ekstra saker som måtte dukke opp. 

Oddvar 

6.  Styret vil i løpet av høsten forsøke å få til et medlemsmøte. Oddvar 
7.  Utestolene, som ble innkjøpt i fjor, er allerede dårlige. Nye(6 stk.) vil bli 

anskaffet. 
Ivar/Kenneth 

8.  Styret ble enige om at vi ikke setter opp noen søppeldunk på 
Svartorkjerr. Vi oppfordrer isteden alle medlemmene og andre som 
ferdes på Svartorkjerr og ta ansvar for ikke å legge fra seg noe 
søppel! Ta med all søppel! Vi har fått inn klage fra bonden om at han har 
funnet plastflasker, flydeler og lignende på jordet når han pløyer. 

Alle 



9.  Beverproblemet er ikke så stort i år, ihverfall ikke enda? Det var tenkt 
å legge på jord for å heve stripa slik at vannet kunne renne av og ned i 
bekken. Frank hadde snakket med bonden og vi kunne, om ønskelig, grave 
ned et drensrør fra stripa og ned i bekken. Dette kunne være et 
alternativ istedenfor å legge på jord. 
 
Det var tenkt å valse stripa rett etter snøen ble borte pga. ujevnheter 
etter telehiv. Det ble det ikke tid til. Bør event. planlegges tidlig neste 
vår. 
 
Styret vil forbedre rutinene for at nye medlemmer skal få all nødvendig 
informasjon, passord til hjemmesiden, forklaring om klubbregler, kode til 
bommen, kode til klubbhuset og lignende.  

 

 
Referent:  Ole Andreas 
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