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 Til stede: Jan Petter, Ellen, Grethe, Audun, Tor og Bjørn Schjøll Kristoffersen (flyplassjef) 

 

I starten av møtet hadde vi innlegg fra Bjørn, flyplassjef. 

Det er viktig at medlemmene forstår at vi er mange brukere av flyplassen, og at vår aktivitet gjør at 
andre må vike (fly må vente med landingsrunder, blir sendt ut i holding etc mens vi dropper) 
 
Flyradioen skal opereres av noen som har sertifikat for dette. Det er ønskelig at stab i Tøfsk takker ja 
til et radiokurs i starten av neste sesong. Styret er positive til dette. 
 
Det er også viktig at radio kun blir brukt som den er tenkt. Hele Jarlsberg og Torp lytter til det vi sier, i 
tillegg kan også media lytte inn.  
 

Sak1: Årshjulet  
Styreseminar: Blir over nyttår. Det vil bli overlevering, evaluering og planlegging av sesong som i 
hovedsak står på programmet. Nye og gamle medlemmer av Styret må delta på dette. 
 
Budsjettmøte: avtalt 3. november. Grethe har sendt innkalling.  
 
Flypriser: Jan Petter kontakter Hoppfly og ber om møte ang dette. 
 
Dugnad: Audun ønsker å stue mest mulig inn i hangaren. Dobrakken er det bestilt transport til. 
Audun sjekker når den blir hentet. Det er en fordel om den blir hentet før dugnaden skal holdes.  
 
Valgkomite for neste år: Vi må velge ny valgkomité. Tor stiller som medlem. Ellen sjekker med Halvor 

om han ønsker å stille som leder og evt et forslag til et kvinnelig medlem.  

 

Sak2: Økonomi 
Audun og PM skal gå gjennom regnskap og få et bedre bilde av økonomien og har forhåpentligvis 

dette klart i forkant av budsjettmøtet 3. november.  



 
 

Sak3: hi 
Jan Petter kontakter HI for en prat om neste sesong. 

 

Sak4: DL orienterer 
Sak om MK’ene som har hoppet av: Styret og DL er enige om at MK elevene må betale det som er 

utestående ifm kurs. 

Ang MK M. Dali: får ut året på å komme med en god plan på videre fremgang.  

Ang i2 elever som ikke har bestått: De elever som ikke har gjort ferdig kurset ved årsslutt må betale 

utestående. Audun tar tak i dette 

Ang i2 elever som har bestått: betaler halve kursavgift, og forplikter seg til to år med kursholding for 

klubben.  

Ang helgen som kommer: Værmeldingene er dårlige og Audun ber om tillatelse til å kansellere kl 18 i 

morgen dersom meldingene ikke endrer seg drastisk. Dette for å enkle oppgaven med å kontakte 

tandemelever. Disse må nå flyttes til neste år.  

For neste år er det ønskelig å ikke ha noen tandem siste helgen. Styret er enig i dette.  

Skjermkjøringskurs neste år: Styret og DL ønsker ikke å ha skjermkjøringskurs med Kurt og Jeanie 

neste år. Dette har vært et tapsprosjekt for klubben i to år.  

Storformasjonsevent i august neste år: Carl Erik, Lise, Nicolai og Pål er med å arrangere. 60 manns to 

poengs og formasjonscamp.  

Tandemrigger: Audun sier det skal holde med fem tandemrigger for neste år.  

 

Sak5: Organisering felt 
Solberg forventer ikke lengre at vi skal ta over det grønne bygget.  
Flyplassjefen varsler oss at han ikke ser noen operative eller sikkerhetsmessige problemer ved at vi 
omorganiserer feltet og setter opp ny bygningsmasse. Dette skal vi få skriftlig så vi kan legge ved 
søknaden.  
Grunneier skal ifølge kontrakten ha skjellig grunn til å nekte oss å pusse opp plassen.  
Bjørn tipser oss også om å se på reguleringsplanen som ligger for området. 

Solberg må godkjenne planene våre før vi kan sette i gang arbeidet.  
Audun skal sende inn søknad og fremdriftsplan til JLS slik at dette kan styrebehandles.  
Audun har også vært i kontakt med Kommunen (v Nils Rønning). Vi har forhåndskonferanse torsdag 
27. oktober.  
Det skal på høring til Luftfartstilsynet før det blir godkjent. Bjørn tar seg av den dialogen.  
 

 



 
 

Vi tar dette opp som en sak på Årsmøtet 3. desember og ber om godkjenning fra medlemmene til å 

omorganisere feltet.  

 

Sak6: Evt 
Status flysjef: Jan Petter tar kontakt med Lars Geir for en prat ang neste sesong.  

Julebord: Grethe høre med Jørgen Berge om han har kontakter rundt dj. Styret setter 5000,- som 

grense 

Materialforvalter: Christian Vårum er foreslått som ny når Anna går ut. Styret skal se på dette.  

Kontingent: Ellen melder inn til forbundet hvilken sum som ble vedtatt på Årsmøtet. Det er ingen 

endring fra i fjor.  

Innkalling til Årsmøte: Ellen tar seg av denne.  

 


