
 
BMFK 
 

REFERAT STYREMØTE  
 
Dato:  01.08.13 kl. 18.00 – 20.00 
Sted: Klubbhuset, Svartorkjerr 
 
Deltakere: Kenneth, Ragnar, Rune, Frank, Ole Andreas, Ivar 
Forfall:  
 
Saksliste: 1. Klipping av banen, og vedlikehold av området rundt. 

2. Vedlikehold av klippemaskin. 
3. Rydding av søppel etc. for eksempel i klubbhuset. 
4. Er det behov for dugnad i høst? 
5. Grasset er dårlig på stripa. 
6. Mekkebordene begynner å bli dårlige 
7. Eventuelt. 

 
Sak Informasjon / Konklusjon / Oppfølging Ansv. / Frist 

1. Frank vil ha avløsning til klippejobben på stripa. Det må klippes en gang 
pr.uke.  Det ble besluttet at styret tar jobben på omgang etter en 
oppsatt liste. Frank kjøper inn bensin eller vi kjøper selv og sender 
kvittering til Kasserer eller Frank.  

 
 
 
Ragnar 

2. Vedlikehold og enklere reparsjoner skal utføres av klubben. Kenneth og 
Rune med event. hjelp fra andre medlemmer tar ansvar for dette. Bl. a. 
er det behov for å sette inn nye gjenger på noe ”opphengsopplegg”. 
Service vil bli utført til høsten med reparasjoner og skifte av olje og 
lignende. 

 
 
 
 
Kenneth og Rune 

3.. Klubbhuset ser ikke så bra ut når det gjelder søppel og lignende. Det må 
holdes ryddig og rent. Gjelder også uteområdene. Alle som bruker 
klubbhus og området ellers, må ta med seg eget søppel hjem. 

 
 
Alle 

4. DUGNAD torsdag 15/8 kl.17:00: 
Vi skal ha en dugnad for rydding i klubbhus og på uteområder, samt 
rydde kvist og kvast rundt flystripa. Vi skal også kutte bort siv og annen 
kvist og kvast på Stokkevannet. (Ta med ryddesaks.) 
Svartorkjerr: 

 Vaske og rydde i klubbhus. 
 Vaske og sope på hverandaen utenfor klubbhus. 
 Rydde bort noe kvist i nordenden av stripa. 
 Generell rydding rundt ute. 

Stokkevannet: 
 Kutte bort siv der vi går ut på isen. 
 Kutte bort kvister og hindringer på veien ned til isen. 

 
 
 
 
Ragnar, Rune og 
Ole. 
 
 
 
 
Ivar og Frank 

http://www.hannedyr.oleweb.no/klubb/m%C3%B8ter/styremote2013/vedlegg/KlippeFlystripe_2013.pdf


 
5. Graset på stripa har blitt dårlig i løpet av vinteren. Det anbefales å ikke 

frese stripa til kommende vinter. Kanskje bare en liten plass for 
helikopterflygning. 
Vi må antagelig vis frese opp hele stripa. Dette koster en del penger. Vi 
skal sjekke opp med grunneier og høre hva det vil event. koste. Vi vil 
også søke kommunen om støtte til en slik operasjon. 
Rune skal i første omgang sjekke med grunneieren(Claus) om muligheter 
og priser.. 

 
 
 
 
 
 
 
Rune 

6 Mekkebordene begynner å bli dårlig. Det er både underliggere og 
bordplanker som må byttes. Det vil ikke bli gjort noe me dette før til 
våren. 

 
 
Styret 

7. Det ble ikke noe under eventuelt.  
Referent:  Ole Andreas 
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