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Årsmøte 13/3-2019 referat:  
 

Møtet ble avholdt på Flyverkstedet til Øyvind Vassbotten på 

Notodden flyplass, oppmøtte var 7 personer av totalt 15 medlemmer.  

Saksliste: 

  

  Godkjenning av innkalling: OK. 

 

  Valg av referent: Ove Eckholdt.  

 

 Godkjenning av regnskap 2018, ble gjennomgått av Egil Høyhilder og godkjent av de 

fremmøtte medlemmene. 

 

 Valg av nytt styre 

Formann:   Ove Eckholdt    

Kasserer:   Egil Høyhilder    

 Styremedlem:  Leif Thorsen     

 Styremedlem:  Jan Erik Arud     

 Styremedlem:  Carl Magnus Nystad   

 Web Master:  Ove Eckholdt 

 

 

 Fastsettelse av lokal kontingent: Denne forblir uendret.  

300,- for modell medlemmer. 

 

 Planlagte aktiviteter er: 

 

Dugnad: På modellflyplassen,  onsdag 24 april 2019 kl.17:00, Ta med motorsag, 

ryddesag, kantklipper øks. ol. 

 

Flydag: Det planlegges for en flydag på modellflyplassen 28 april 2018, kl. 12:00.  
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 Modellflyplassens fremtid: 

Så lenge vi kommuniserer vår flyving på tlf: 3502 6076, med Tårnet på Notodden 

lufthavn så vil vi kunne bruke modellflyplassen, men jeg oppfordre alle til å se etter 

aktuelle plasser som det er mulighet for å anlegge ny modellflyplass i fremtiden.   

 

 

 Eventuelt: 

25 jan. 2019 sendte Inge Kaafjeld, undertegnede følgende forslag / spørsmål for årsmøte: 

 

1. Det bør bli mulig å betale bare lokal kontingent for leie av modellflyplassen for de 

som ikke vil være med i NLF eller ikke deltar i Digitale løsningen. 

 

Svar fra NMFK: Dette vil undergrave NLF, det vil også fore til konflikter ved skade 

på 3. part pga. NMFK medlemmene vil kunne benytte forsikringer gjennom NLF, 

dette vil ikke kunne benyttes av ”Lokale medlemmer”.  

Dette ville også bety dobbelt bokføring, noe som vil være uheldig.   

 

2. Ber om på sikt å få anlagt bane, sirkel for C/L (linestyring) i sørenden av 

modellflyplassen. Med radius på 20m. Linelengde max 17m. Denne sirkelen kan 

bestå og brukes, selv om vi får enn annen løsning. (”Dvs. annen lokasjon for 

modellflyplassen” Ove E.).   

 

Svar fra NMFK: NMFK har ingen innvendinger mot at dette etableres, men 

Grunneiere må kontaktes for å få til en leieavtale av grunnen, disse er Jørgen 

Klaumann og eventuelt kirkerådet, avhengig av plassering av bane.  

C/L teamet bør samles for å dekke kostnader til leie og opparbeidelse av grunnen.  

 

 

3. Det bør tas kontakt for å få en modellflyplass for C/L, R/C og droner i det planlagte 

Motor Centeret på Rossebu (Telemark Ring). Notodden kommune er interessert i å få 

aktiviteter for ungdom der. Og det kan bli en testbane for førerløse biler osv. Både 

Notodden kommune, NMK og eventuell andre bør kontaktes.  

 

Svar fra NMFK: Det var litt diskusjon om dette og Da NMFK har pr. dd. 15 

medlemmer og en beholdning på ca. 49000,- så har ikke vi ”ryggrad” til å gå inn i 

dette prosjektet med dyre konsulent honorarer og opparbeidings kostnader for ny 

modellflyplass. Derfor vil NMFK avvente til ett senere tidspunkt, for å se om dette 

blir realisert, før vil kontakter Notodden kommune og eventuelt andre deltakere i 

dette prosjektet.     
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 Informasjon: 

 

Telemark Airshow arrangeres 1. September kl.10:00 på Notodden flyplass, og Øyvind 

Vassbotten og NMFK styret ønsker at NMFK blir representert på denne dagen, i telt eller 

hall det blir ingen flyving kun Statisk display. Dette for å rekruttere fremtidige medlemmer. 

 

 

NMFK,s hjemmesider på domene www.nmfk.no, Ove Eckholdt er web master, og jeg vil 

gjerne ha innspill om informasjon ol.  tilgjengelig for medlemmene. De som trenger det kan 

få brukernavn / passord av undertegnede. 

 

 

 

Seilfly vinsj og batteri har Øyvind Vassbotten tatt hånd om på Flyvekstedet sitt.  

 

 

Flyradio for å lytte, finnes i Tårnet på Notodden flyplass, brukes ved flyving ved Oasen. 

Se også instruks ved flyving på Notodden Flyplass:  

http://www.notodden-flyplass.no/websites/w10105/digarc/files/Instrukser/NO-I-L001-

04%20instruks%20modellflyging.PDF 

 

 

Elektrisk skolefly er hos Ove Eckholdt, og Glow skolefly er hos Leif Thorsen.. 

 

 

 

Innmelding i klubben og kontingent betaling foretas på denne web siden: 

https://minidrett.nif.no/ 
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