
Referat årsmøte 22.02.2007 
 

Fremmøtte medlemmer: 
 

Formann: Oddvar Sørensen 
Sekretær: Torbjørn Abrahamsen. 

Styremedlem/heli-instruktør: Rune Slåtta 
Kasserer: Bjørn Saltboden 

 
Tom Lorentz, Jon Henry Ørvik, Ivar Olavesen, Rolv Leirro, Kenneth Tommesen, Thomas Moldfjell, Terje Amundsen, Runar 

Moen, Tor Erland Aasdal, Øystein Dahl Johansen,  
  

 
  

Agenda: 
 

1. Valg og opprettelse av valgkomité 
2. Regnskap 

3. Evaluering av 2006 
4. Ting som skal gjøres til våren 

5. Vedlikehold av stripa 
6. Støy og miljø 

7. Flytider 
8. Flysone 

9. Regelverk 
10. Utsjekk av nye medlemmer 

11. Medlemstak 
12. Eventuelt 

 
Valg og opprettelse av valgkomité: 

 
Forslag til det nye styret: 

 
Formann: Oddvar Sørensen 

Nestformann: Bjørn Saltboden 
Kasserer: Geir Kastmo (Ny) 

Sekretær: Torbjørn Abrahamsen 
Miljøkordinator: Kenneth Thommesen (Ny) 

Styremedlem: Rune Slåtta 
Styremedlem: Rolv Leirro (Ny) 

 
Det er opprettet en valgkomité, dette er følgende personer: 

 
Ivar Olavesen 
Tom Lorentz 

Tor Erlend Aasdal 
  

 
 

Regnskap:  
 

Billag ble gjennomgått i fellesskap på møtet. 
  

 
 

Evaluering 2006: 
 

Stripa ble ferdig og tatt i bruk på slutten av året. 
Verandaen ble ferdig, og klubbhuset ble malt. 

Bom ble satt opp ved innkjøringen. (denne må lages litt bredere slik at bonden kommer i gjennom med traktoren) 
  

 
  

Ting som skal gjøres til våren: 
 

Klubbhuset skal vaskes til våren, og service på gressklipperen skal bli tatt. 
Det er påbegynt utvidelse av parkeringsplassen. 

  
 

  

Vedlikehold av stripa: 
 

Sjekke muligheten for å få leid en vals, slik at vi kan rette ut ujevnhetene på stripa. 
Rune Slåtta sjekker ut muligheten for å få leid en slik maskin. 

  
 

  

Støy og miljø: 
 



Det er vel så viktig at vi setter en grense for hvor seint vi kan fly, som å fokusere på standard lyddemping på motorene som 
benyttes. 

 
Det skal måles støynivå på avstand mens folk flyr, dette skal gjøres ved husene til naboene som ligger nærmest. 

 
Da har vi noen støymålinger å vise til dersom det skulle bli noen tvister. 

  
 

  

Flytider: 
 

Det skal ikke flyes etter klokka 18:00 i helgene, og klokken 21:00 i ukedagene. 
Dette gjelder tidsrommet 15 Juni til 15 August. 

I dette tidsrommet sitter folk gjerne ute og griller og koser seg, og da hører de støy fra modellflyene ekstra lett og kan fort 
irritere seg over dette. 

 
I tillegg til dette gjelder fortsatt de reglene klubben har fra før, og de er som følger: 

 
3. Flyplassen er åpen alle ukedager . Søndager og offentlige helligdager er flyplassen åpen fra kl 1200. Det er totalt flyforbud 1. 

juledag, langfredag og 1. påskedag. 
 

8. Motorene skal minimum ha standard eksospotte for lyd demping. 
  

 
  

Flysoner: 
 

Det skal opprettes flysoner, dette etter en klage fra en av de nærmeste naboene som har sett et fly rett over huset sitt. 
 

Dette kommer vi tilbake til når disse sonekarta er ferdig utarbeidet. 
  

 
  

Regelverk: 
 

Det nåværende regelverket skal revideres slik at det er tilpasset NAK. 
  

 
  

Utsjekk av nye medlemmer: 
 

Siden klubben nå har vokst seg stor, og det er vanskelig å holde styr på hvem som kan fly osv. Alle nye medlemmer skal ha 
utsjekk, slik at vi er sikre på at de som benytter plassen kan fly. 

 
Utsjekken består av en liten praktisk prøve, der han/hun som skal sjekkes ut skal lette, fly oppe og lande. 

 
Dersom en person som ikke kan fly, eller ikke er med i NAK skal fly, skal det alltid være et medlem med den nødvendige 

kompetansen. 
 

Dersom det skjer noe ved flying der betingelsene beskrevet ovenfor ikke er oppfylt, gjelder ikke forsikringen, og den som 
forvolder skaden er ansvarlig. 

  
 

  

Medlemstak: 
 

Det er diskutert i styret at det skal settes et medlemstak, dette på grunn av mulige kapasitetsbegrensninger og støyproblemer. 
 

Styret anbefalte og sette inntaksstopp midlertidig fra nå, slik at vi får kartlagt hvor vi står nå i forhold til disse tingene. 
 

Klubben kan ikke nekte nye medlemmer å melde seg inn, da BMFK er en åpen klubb. 
 

Men vi setter en grense for aktive medlemmer som har lov til å fly, grensen blir satt på 60 medlemmer.  
 

Klubben er pr i dag 58 medlemmer. 
 

Slik at alle medlemmer som allerede er med, er aktive medlemmer. 
 

Mens denne ordningen pågår, og taket på 60 medlemmer er nådd. 
 

Blir ikke eventuelle nye medlemmer ”aktive”, før en som er "aktiv" fra før slutter. 
 

Årsmøtet har herved besluttet at denne ordningen er innført, og opphører eventuelt når vi finner ut at dette ikke er noe 
problem. 

  
 

 

Eventuelt:  
 



Til våren akkurat når snøen går, skal stripa få en liten pause slik at gresset får kommet seg etter i fjor. 
 

Styret setter opp en lapp om at stripa er stengt der borte, så lenge det varer. 
 

Dette vil også bli annonsert på klubbens webside. 
 

Klubbens forsikring gjelder for klubbens medlemmer på: Stokkevannet, Skjerkøya og Svartorkjærr. 
 

Fresing av stripe på Stokkevannet er organisert av Gunnar Frøvoll, alle medlemmer med freser står på medlemslista. 
 

Siden Gunnar for tiden ikke er tilgjengelig, har Tom Lorentz påtatt seg dette ansvaret. 
 

Øystein Dahl Johansen har sagt seg villig til å være med å måke stripe, Peter Hammervold setter han opp på klubbens 
medlemsliste som tilgjengelig med freser. 

 
Sekr. referent: Torbjørn Abrahamsen 

 


