BMFK

REFERAT STYREMØTE
Dato:
Sted:

29.03.12 kl. 18.00 – 20.30
Telemarksvingen, kafeteria

Deltakere:
Forfall:

Ragnar, Kenneth, Rune, Frank, Ole Andreas, Ivar

Saksliste:

Sak

1.

1.
2.
3.
4.
5.

Dugnad 19/4 kl.18:00.
Messe i Skjærgårdshallen.
Mail til nye medlemmer.
A-bevis
Evt.

Informasjon / Konklusjon / Oppfølging
Belegningsstein foran mekkebordene
 Har fått 3 paller med belegningstein.
 Ragnar avtaler med Hans Olav(91197536) når det kan tas i mot
på Svartorkjerr.
 Må ta opp med grunneier fordi vi må bruke sand som setter seg
godt.
 Grave grop og legge først fiberduk og oppå det grus 0,4mm.
Readyboks/Rusegrop
 Bruker området nedenfor mekkebordene.
 Bruker det som der er, bare slår gress og event planerer ut.
Drenering av stripa på en mer permanent måte enn i dag.
 Må snakke med grunneierne om lov. Kanskje grunneieren har
interesse selv å få drenert og kan hjelpe til med jobben.
 Det hevdes at en høyspentkabl ligger en plass i bakken, så det
må bringes klarhet i.
Befaring 12/4 kl.18:00 for å forberede dugnaden.:
 Det bør lages en detaljert liste med hva som trengs.
 Plattingen foran mekkebordene
 Readyboks/Rusegrop
 Dør til klubbhus
 Platting foran ladestasjon
 Redskapsbua bør/må males
 Drenering av stripa
 Trær som har vokst opp på andre siden av bekken.(Har muntlig
avtale med grunneier vi kan holde nede busker og trær her)
Forst….

Ansv. / Frist
Ivar
Ragnar
Rune

Frank/Ole

Rune/Ole

Styret

1.

2.

3.

4.

5.

Forts…
Befaring 12/4 kl.18:00 for å forberede dugnaden.:
 Veien bør kanskje jevnes litt. Tror ikke det er så mye som skal
til, fordi det ble gjort en bra jobb på det i fjord.
 Bommen har et lodd som er noe dårlig festet. Må/bør sveises.
Messe i Skjærgårdshallen 21/4.
 Ivar skal til avisintervju Skjærgårdsparken 14/4.
 Medlemmer som har lyst og anledning til å stille med sine
fly/helikopter kan ta kontakt med Ivar Olaesen
(mob.:47376907 ). Vi bør ha 8 – 10 fly på standen.
 Kenneth skulle ta med pc med installert simulator
 Rune skulle ta med 42” skjerm.
 Ivar snakker med Norwegian Modellers om banner som kunne
henges opp på standen.

Kenneth
Rune
Ivar

Ole
Mail til nye medlemmer.
 Nye medlemmer etter 1/4, skal få en mail fra klubben med
nødvendig informasjon.
 Skal sjekke opp om vi får en mail fra NLF når nye medlemmer
har innbetalt kontingenten.
Styret
A-bevis
 Det ble på styremøtet diskutert om det skal være et krav, som
først ble annonsert, eller om det skal være frivillig inntil videre
å ta sertifikatet innen 2012.
 Styret har kommet til at det ihht NIF’s regler(LOVNORM FOR
IDRETTSLAG), skal regelendringer tas opp på årsmøtet.
 Styret har derfor besluttet å trekke kravet til A-bevis innen
2012 tilbake; men oppfordrer alle medlemmene å forsøke likevel
å få tatt beviset. Ta kontakt med Ivar(mob.:47376907 ) eller
Rune(mob.:90803197).
 Styret prøver å få til noe sosialt i samband med oppflyvning ti Abevis.
Eventuelt.
Styret
 Styret vurderer å sette regler for flytid i helgene. Forslag som
ble diskutert var flystopp etter kl.18:00, fredag og lørdag. Ellers
har vi i dag følgende regler:

Flyplassen er åpen alle ukedager. Søndager og
offentlige helligdager er flyplassen åpen fra kl.12:00.
Det er totalt flyforbud 1. juledag, langfredag og 1.
påskedag.
Referent:

Styret/Alle
Ivar
Alle

Ole Andreas

