
 
BMFK 
 

REFERAT STYREMØTE  
 
Dato:  04.03.14 kl. 18.00 – 21.00 
Sted: Telemarksvingen, kafeteria 
 
Deltakere: Hans Inge, Rune, Frank, Ole Andreas, Kenneth 
Forfall: Ivar 
 
Saksliste: 1. Tilgang og informasjon om Melvin 

2. Brønnøysundregistret, oppdateringer. 
3. Vurdering av plenbehandlingsredskap 
4. Service/rep av grassklipper 
5. Klipping av flystripe til sommeren 
6. Eventuelt. 

Sak Informasjon / Konklusjon / Oppfølging Ansv. / Frist 
1. Hans Inge hadde fått nødvendige tilganger til medlemsregisteret. Vi 

gikk gjennom hvordan dette fungerer og testet.  
Ole 

2. Oppdatert Samordnet registermelding i Altinn. Ole 
3.. Kenneth hadde funnet frem noen alternativer for plenlufting og 

mosefjerning til bruk på stripa. Styret fant dette interessant og 
besluttet å investere i en plenlufter/vertikalskjærer  (MTD 
Vertikalskjærer VG 40 BM) Den kostet kr. 4590 og kunne leveres av en 
leverandør i Bamble(ved Ødegaardens verk). Den må plasseres på et 
trygt sted slik at den ikke blir stjålet. Dette må vurderes. 

Rune/Ole 

4. Grassklipperen er under reparasjon, Det er behov for noen nye gjenger i 
motorblokka. Kenneth og Rune forsøker å få dette i orden.  

Kenneth/Rune 

5. Klipping av stripe må utføres en gang pr. uke til sommeren. Det er en 
fordel at stripa er nyklipt til torsdag, som er klubbkveld og det er stor 
aktivitet på Svartorkjerr. Vi vil sende ut en mail, samt legge ut på 
hjemmeside+facebook om frivillige som kan ta ansvar for dette. I fjord 
hadde vi en liste på hjemmesiden der det stod navn og når deres tur var.  

Frank/Ole 

http://www.bye.no/detaljer/420530/vertikalskjaerer-mtd-vg-40-bm
http://www.bye.no/detaljer/420530/vertikalskjaerer-mtd-vg-40-bm


 
6. Det ble lagt frem noen nye ting ang. Lanner ”RC-senter”: 

 Mange grunneiere som kanskje burde vært forespurt hvilke 
muligheter som event. kunne ligge i etablering av et stort RC-
senter.  

 Det er mye som tyder på at Jernbanen vil ha nødutgang fra 
tunnel i området. Dette kunne være positivt fordi det da alltid 
måtte være kjørbar vei dit. 

 Det kan finnes mye info. på hjemmesiden til Jernbaneverket 
også. 

Det ble også diskutert dugnadsarbeid til våren. Vi besluttet å gjøre 
detaljplanlegging på neste styremøte. 

Styret 

Referent:  Ole Andreas 
 
 

http://hannedyr.oleweb.no/Aktivitet/2014/LannerRCsenter/LANNER%20RC-SENTER.pdf
http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Prosjekter/Dette-er-Vestfoldbanen/Farriseidet---Porsgrunn/
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