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Styremøte 5/2021
Tid: 04.12.21

15:00-18:00

Stad: Klubbhuset Bømoen
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Tilstede:
Frå styret: Kjell Svanes (formann), Geir Dyvik(nestformann/skriver), Einar Såkvitne
(styremedlem), Helene Opedal(styremedlem), Sondre Mundheim (varamann)
1.1 Godkjenning av innkalling
Godkjent
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1.2 Bruk av klubb-bilen
Betalingsordningen for bruk av klubb-bilen har fungert dårlig. Mange betaler ikke for seg.
Vi har heller ingen oversikt over hvem som bruker bilen og hvor mye den brukes.
Det blei derfor vedtatt å gjøre følgende endringer:
- ordinært bruk må på forhånd annonseres på Facebook så flest mulig får anledning å bli med
(åpen annonsering)
- all bruk må logges i eget skjema når man tar i bruk bilen
- all bruk til lokal kjøring blir i utgangspunktet gratis
Videre detaljer blir offentliggjort når ordningen er klar.
Det blei også fremmet forslag om å ansette en person i klubben i juni, juli og august for å
fungere som sjåfør mellom start og landing for å kunne øke flyaktiviteten når Hanguren ikke
er flybar. Tandem vil da ha prioritet da det generer inntekter til klubben.
Personen vil også kunne brukes som start-marshall på Hanguren.
Dette blei vedtatt.
Utlysning med arbeidsoppgaver og betingelser kommer.

1.3 Gress på øststarten
Kjell anslår ca 1000 m2 som legges ut til våren når forholdene er ok.
Styret støtter forslag om innkjøp av gress. Dugnad vil bli annonsert.

1.4 Hytta på Hangurstarten
Det har kommet en del kommentarer til plasseringen av hytta som går på at den kommer for
langt frem og kan være til hinder for topplanding.
Styret vil ikke gå for en løsning som ikke har støtte blant medlemmene og vil derfor at hyttas
skjebne skal avgjøres på årsmøtet, av medlemmene.
Det vil bli avholdt et medlemsmøte før årsmøtet der arkitekten informerer om situasjonen og
hvilke muligheter som finnes.

1.5 Klubbhus ved Fleischerlandingen
Kjell har vært i kontakt med Fleischer for å se på mulighet av å leie leilighet nr 13 på fast
basis for bruk til klubbhus.
Dette er ende-leiligheten i fremre rekke som ligger lengst øst.
Lokaler nærmere landingen enn dette er neppe mulig å oppdrive og kan gi flott samlingspunkt
for medlemmene. Styret støttet forslaget og Kjell vil gå i forhandling med Fleischer.
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1.6 Klubbvogn
Vi har ennå ikke fått pristilbud på den aktuelle klubbvogna.
Nå er vi lovet at dette skal komme før jul.
Behovet for klubbvogna blir redusert om vi får en ordning med leilighet nr 13 på landing.
Det var uenighet i styret om vi fortsatt burde kjøpe vogn og det blei presisert at det er et behov
for kontor på Minigolfen under Ekstremsportveka.
Avgjørelse tas på neste styremøte når vi har fått pristilbud.

1.7 Utvidelse av Rokne start
Kjell foreslo å prøve å utvide startområdet opp til veien over start.
Ved å fjerne skog i et smalt belte i en lengde på 50-100 meter kan man få en god start helt
oppe ved veien.
Styret var positive til forslaget og Kjell kontakter grunneiger for å jobbe videre med dette.

1.8 Vinsjebåt
Det har vært kommentert at båten har vært lite brukt de siste åra.
Flere ønsker å få opplæring som båtfører.
I styret er det foreslått at båten skal selges hvis vi ikke får til økt bruk.
Einar vil arrangere kurs i bruk av vinsjebåten til våren.
Vi vil gå ut med informasjon når vi vet eksakte datoer.

1.9 Klubbforsikring
Det viser seg at individuell forsikring ikke er tilstrekkelig ved tandem, kurs og arrangementer.
Det finnes egen forsikring som dekker generell klubbaktivitet.
Styret var enig i behov for klubbforsikring.
Kjell følger opp og tegner klubbforsikring.

1.10 Fastsettelse av årsmøte
Dato: siste helg i mars.
Eksakt tidspunkt kommer seinere.
Sted: Fallskjermklubbens lokaler i Bømoen
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Diskusjons/orienteringssaker

2.1 Luftrom
Det jobbes med å definere luftromsbokser for å få økt høydebegrensninger ved konkurranser
og spesielt gode dager rundt Voss, Vikafjellet, Aurland og Lærdal, i samarbeid med
seglflymiljøet.
Geir og Erik Klette (seglfly) vil jobbe videre med dette.
Det ville vært gunstig med permanent endring av luftrommet slik at 2200-metersboksen
flyttes nordover til ca Finnbunuten.
Det vil gjøre det enklere å fly ei populær rute mot Gudvangen.
Dette er trolig en lang og tidkrevende oppgave å få til.
Kjell jobber videre med dette mot luftfartsmyndighetene.
2.2 Værstasjon Fenno
Fundament til stasjonen er laga og værstasjon er klar.
Stasjonen blir satt opp til våren i samråd med Morten Knapstad som kjenner flystedet godt.
2.3 Hjemmeside
Helene etterlyste oversikt med bilde av instruktører + tandempiloter i klubben.
Kjell oppdaterer hjemmesida.
2.4 Arrangementer
Foreløpig planlagte arrangementer:
- Voss Fun Cup, lavterskelkonkuuranse 8.-10. april
- NC norgescup distanse 1.maihelga
- Voss Paraglider Festival (toppturkonkurranse, kostymeflyving osv) siste langhelga i mai?
- Voss Acro Festival (acrokurs) 2.uka i juli?
- Oppsamlingshelger SPG-kurs: 21-24.april, PG-kurs: 18.-21. august
Planlagte medlemsmøter:
- klubbkveld siste fredag i hver måned (ikke i desember)
- medlemsmøte i mars, før årsmøtet
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