
 
BMFK 
 

REFERAT STYREMØTE  
 
Dato:  30.01.14 kl. 18.00 – 20.00 
Sted: Telemarksvingen, kafeteria 
 
Deltakere: Ragnar, Rune, Frank, Ole Andreas, Ivar 
Forfall: Kenneth 
 
Saksliste: 1. Godkjennelse av forrige møteref.(24/10-13) 

2. Innbrudd og tjuveri fra klubbhuste i 2013. 
3. Manglende innbetaling av medl.kontingent. 
4. Lisenser. Hvordan håndtere lisenser som går ut på dato. 
5. Planlegge årsmøte. 
6. Eventuelt. 

Sak Informasjon / Konklusjon / Oppfølging Ansv. / Frist 
1. Må tas opp i neste styremøte Ole 
2. Det har vært innbrudd i klubbhus og klippebod 11/3-2013. Frank 

oppdaget det og har meldt saken muntlig til politiet. Det ble stjålet: 
 Strømagregat 
 Tråklipper 
 Arbeidslamper 
 Primus 
 Hengelåser 
 Bensinkanne m/bensin 

Svar fra Politiet: 
Svar fra politiet ref. 12367390 3047/13-21, dato 20.03.2013, dok.nr.3 
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Frank 

3.. Medlemslisten fra Melvin viser kun de som har betalt 
kontingent for forrige år, altså for i år må 2012 være 
innbetalt. Styret tar utgangspunkt i medlemslisten fra 
Melvin. Medlemmene blir oppfordret til å sjekke 
medlemslisten og event. betale kontingent som er 
utestående. Sjekk lista her: 
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Alle 

http://www.bmfk.org/overste_linker/passordskript.htm�


 
4. Lisensene har begrenset  varighet. Hva som må gjøres når tiden går ut, 

er noe uklart. Ragnar skal sjekke med NLF. Her er en oppdatert 
lisensliste: 
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Ragnar 
 

5. Årsmøte ble fastsatt til torsdag 20/2-2014 i kjelleren på 
Telemarksvingen. 

 Sende innkalling til årsmøte innen 3/2. 
 Forslag må være styret i hende innen 6/2. 
 Valgkomiteen v/Gunnar Frøvold må skaffe til sammen 3 stk. i 

valgkomiteen og 2 stk. som revisorer. 
 I Årsberetningen tas med antall styremøter, dugnader, 5 -6 

medlemmer har tatt ferdighetskurs, teoridel, men mangler 
praksisdel. 

 Leder Ragnar ønsker avløsning og ny formann må forøkes 
skaffes.. 

 Øvrige i styret tar gjenvalg hvis medlemmene ønsker det. 
 

 

6. Det ble diskutert om ideen for ny felles modellflyplass for Bamble, 
Porsgrunn, Skien og Larvik kunne bli en interessant tanke å jobbe videre 
med. Frank har lokalkunnskap om et foreslått område i nærheten av 
Langangen, og han har laget noen bildeskisser. Vi lager en liten 
presentasjon av ideen og pressenterer den på årsmøtet. 

Frank/Ole 

Referent:  Ole Andreas 
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