Referat fra Styremøte Oppdal Flyklubb.
Sted: Fagerhaug
Dato: 18.07.2016
Tilstede
Fravær
Otto Vollan
Jørn Flotten
Odd Nyberg
Erlend Eithun
Steinar
Roald
Anders Nonstad
Jostein Losen

Saker:
1. Orientering om drifta på flyplassen.
Odd og Otto orientert om drifta på flyplassen. Generelt er det ikke etterslep i noen
aktiviteter og de tekniske anleggene er i god stand.
Økonomien er god og fuelanleggene fungerer godt. Det ble fremmet et forslag om å ha en
betalingsautomat knyttet til eksternt fuelsalg. Anders undersøker de tekniske sider ved
dette nærmere.
Arbeidsbelastningen på flyplassen er noe ujevnt fordelt. Det er ønske om at Otto fortsatt
har en aktiv rolle, men at han avlastes med en del formelle verv for å fordele
belastningen jevnere. Det vil bli innkalt til styremøte i forbindelse med flydagene 19-21
august for å diskutere gjennom denne problemstillingen med formål å finne praktiske
tillempinger.
2. Oppsummering og lærdom etter sikkerhetsmøtene.
De to sikkerhetsmøtene som ble avholdt var etter styrets vurdering gode og nyttig med
god deltagelse. Ett tema henger fortsatt litt i luften etter sikkerhetsmøtene: en nærmere
gjennomgang og drøftelse av bruk av mikroflyenes fallskjermer. Dette temaet følges opp
og forberedes til neste sikkerhetsmøte.
3. Flydagene med EAA i høst: 19-21 august 2016.
Øyvind Nyberg orienterte om flydagene og flyklubbens medvirkning. Hovedsaken er at
EAA står for arrangementet, mens flyklubben bidrar med praktiske oppgaver som
servering av mat og drikke samt øvrig tilrettelegging. Flyklubben ønsker også til å bidra
til at flydagene gir klubben og flyplassen en positiv profilering. Øyvind kontakter
pressen i god tid før 19 august.
Flyklubben vil også bidra til å tilrettelegge for en eksursjonsrute for fly for deltakerne
fra EAA slik at de kan veiledes til en fjord-fjell-fly opplevelse.
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Det vil ikke bli organisert tårntjeneste men flyklubben vil bidra med radiotjeneste under
inn og utflyging. For øvrig forutsettes at deltagerne setter seg inn i de operative
bestemmelser som gjelder for flyplassen
Det vil bli avholdt et nytt møte i forkant av flydagene mellom EAA og flyklubben for å
avklare forventinger og arbeidsfordeling for praktiske gjøremål.
4. Eventuelt.
a. Bygging av ny hangar: Øyvind Nyberg har startet planarbeidet for å
etablere en ny privat hangar sør for den eksisterende ”Nyberg-hangaren”.
Formålet med denne hangaren er privat bruk, men kan også på sikt være
hangar for et eventuelt nytt fallskjerm fly.
b. Valgkomiteen: Jan Erik Skjervøs bortgang medfører at hans plass i
valgkomiteen inntas av valgt varamedlem.

Steinar Roald (sekretær)
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