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       Til stede: Morten, Ellen, Johan, Grethe 

 

Sak1: Status regnskap/budsjett/protokoller 
Regnskap/budsjett ok 

Protokoller fra desember og februar ikke ok pt. Marius har purret på signatur på desember, Ellen skal 

høre med Ingrid ang februar, det samme ang ekstraordinært fra Siri.  

 

Sak2: Status avtale Hoppfly/Hoppdrift 
Avtalen er ferdig og ser ut som følger: 

8000,-  frem til 200 timer 

4000,-  resten av timene 

Jan Petter sjekker ang signering på avtalen. Det er viktig at dette er klart før sesongen starter.  

Sak3: Status hangar 
Hangar ligger hos kommunen fortsatt. Naboene har ikke protestert på dette.  

Morten snakket med de før påske og da var ikke saken behandlet enda. Han ringer tilbake i neste 

uke. Det antast at hangaren er klar til høst/vinter i år.  

 

Sak4: Grønt bygg/VVS-ledning status 
Det er en del arbeid med taket, som opplagt eier må håndtere. Morten skal påse at dette blir en del 

av avtalen.  



 
Ang ledning, så ønsker vi det slik at vi betaler halvparten av kostnad for denne. Ledningen skal legges 

nå. Da er det klart til wc og dusjer for oss når vi er klare. Det skal også være mulig å sette opp 

vannklosetter på hoppfeltet.  

Sak5: Slotpris/dagsavgift gjester 
Avventer endring på dette. Tor er i dialog med JLS for en avtale ang dagsavgift.  

Sak6: Nettside – Grethe orienter  
Det viktigste å ta tak i er bookingside med betalingsløsning. Det var dette som var det opprinnelige 

scopet. Det viser seg at det ikke er enkelt å få en leverandør til å levere bare booking, så booking og 

ny hjemmeside må ses i sammenheng.  

Klubben har pt fått tilbud fra Nettcoach (fastpris på ca 15 000 på å sette opp hjemmesiden, og 

timesbasert, estimert til ca 35 timer for bookingkalender/betalingsløsning) men Styret mener at 

timespris på 1400,- eks er alt for høy. Grethe tror at prisen kan presses ned dersom det viser seg at vi 

ønsker å gå videre med dette.  

Grethe skal over helgen i møte med Silje, Mortens niese, for å høre om hun kan bistå med dette 

arbeidet. Hun har gitt Styret et forslag til ny side. Grethe sier at den mangler den essensielle delen, 

nemlig booking med betalingsløsning. Grethe kommer tilbake til Styret så snart en avklaring ang 

mulig bistand fra Silje. 

 

Sak7: Daglig leder orienterer 
Fly ønskes utleid til Veko 

Kenny fra tunnelen kommer 29-31 mai og 31/7-1/8.  

Tracking: ønskelig å sette opp et trackingarrangement i sommer. I tillegg til teorikurs for tracking. 

Planlagte event: 
Mage på onsdager 
Åge skal ha FS for nybegynnere. 
Skjermkjøringskurs 
FS bigway: ressurser klar, ikke fly 
Daniel kommer muligens  
Dennis: i fjor hadde vi en deal usikkert om det skal fortsette 
Sindre: muligens skjermkjøringskurs 
 
Stabsmøter: møter en gang i uken i starten, ut mai. Etter det annenhver uke.  

Kiosken skal holdes av GT fra Stavanger.  

 

Sak8: Div 
Det er booket mange tandem så langt, Tove og Esben er på ballen.  

 


