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Notodden 26.02.2021 

 

 

Årsmøte 24/2-2021 referat:  
 

Møtet ble avholdt i møtelokale på Flyverkstedet til Øyvind 
Vassbotten på Notodden flyplass, oppmøtte var 9 personer og 1 
person på Zoom, av totalt 19 medlemmer.  

Saksliste: 

  

•  Godkjenning av innkalling: OK. 

 

•  Valg av referent: Ove Eckholdt.  

 

• Godkjenning av regnskap 2020, ble gjennomgått av Egil Høyhilder, og godkjent av de 

fremmøtte medlemmene. 

 

• Valg av nytt styre 

Formann:    Ove Eckholdt    

Kasserer:  Vi takker Egil Høyhilder for innsatsen da han fratreder og 

Carl-Magnus Nystad overtar umiddelbart.     

 Styremedlem:   Leif Thorsen     

 Styremedlem:   Jan Erik Arud     

 Styremedlem:   Poul-Erik Jensen 

 Web Master:   Bjørn Larsen 

 Skolefly:    Marcus Pettersen Olsson 

 

 

• Fastsettelse av lokal kontingent: Denne forblir uendret.  

300,- for modell medlemmer. 

  

• Planlagte aktiviteter er: 

 

Dugnad: På veien til modellflyplassen, mandag 12 april 2021 kl.16:00 – 20:00, vi stusser 

også innflyvings feltet mot øst. Jørgen Cloumann stiller med traktor og 2 personer. 

Ta med motorsag, ryddesag, kantklipper øks, rive ol. 
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Flydag: Bjørn Larsen og Carl-Magnus Nystad, planlegger for en flydag / aktivitetsdag, 

på modellflyplassen , dato og klokkeslett opplyses senere.  

 

 

• Forlengelse av modellflyplassen: 

Det ble enstemmig vedtatt forlengelse av modellfly plassen med 50m mot vest. Dette 

koster oss 2500,- ekstra i året for baneleie. (Total årlig baneleie er da 7500,-). 

Øyvind Vassbotten, stiller opp med traktor, organiserer dette og avtaler eventuelle ekstra 

dugnader. 

 

 

• Eventuelt: 

Modellflyplassens beliggenhet gjør at vi må avtale om vår flyving på tlf: 3502 6076, med 

Tårnet på Notodden lufthavn, da vil vi kunne bruke modellflyplassen som normalt. 

 

 

Jan Erik Arud, har fått ett firma til å lage ett NMFK banner på 3m x 1m, og en vimpel, 

for bruk på stevner og lignende. Dette er lagret hjemme hos han. 

 

Bjørn Larsen nevnte på «sikkerhets nett» mot tilskuere og veien, han sjekker mot Vingtor 

og hva de har kjøpt. Samtidig sjekker Øyvind Vassbotten mot Kongsberg Skisenter om 

de skal skifte ut noen av sine sikkerhets nett og om vi kan overta noen av disse. 

 

 

• Informasjon og linker: 

 

NMFK,s hjemmesider på domene www.nmfk.no/wp, Bjørn Larsen er web master, og jeg 

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

det kan få brukernavn / passord av Bjørn Larsen. 

 

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

 

Elektrisk skolefly er hos Marcus Pettersen Olsson, og Glow skolefly er hos Leif Thorsen. 

 

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 

 

 

http://www.nmfk.no/wp/om-klubben/ 

 

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

https://minidrett.nif.no/ 
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http://nlf.no/modellfly 

 

http://nlf.no/modellfly/modellflyh-ndboka-0 

 

http://www.modellflyinfo.no 

 

http://nlf.no/modellfly/forsikring 

 

http://nlf.no/modellfly/aktiviteter 
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