
        

Referat til styremøte 02-2014 i Jæren Hang og Paragliderklubb.
Sted og tid: Armauer Hansens vei 35 A, 4011 Stavanger tirsdag den 13. mai 2014. (Hjemme hos 
Paal) Møtet starter klokken 20.00.
Innkalt: Paal Wiik. Frode Medhus. Melanie Seguin. Arvid Lura. Kjetil Fedde. Jostein Reinsos, Per 
Sandve
Tilstede:  Paal Wiik. Frode Medhus. Melanie Seguin. Arvid Lura. Jostein Reinsos, Per Sandve

Styreleder: Per Sandve 13.05.2014

SAKSLISTE  
GJENNOMGANG / OPPFØLGING AV FORRIGE MØTES SAKER.
Værstasjoner og gjerdeklyver nicostarten er under arbeid.
Tandemskjerm er sendt til rep og sjekk. 4 liner er byttet. Vingen er vurdert som bra stand. Nytt seletøy 
er innkjøpt.

Sak 09/2014 Forslag fra Øystein om innkjøp av porøsitetstester til klubbens medlemmer. Ca pris 645 Euro.      
(porøsimeter.hu)

Vedtak: Forslag diskutert, og ikke vedtatt. Grunnlag:  Det ble gjort kostnadsoverslag beregnet på medlemsmasse. I 
tillegg ble det argumentert med at klubben ikke ønsket å utstede noen form for sertifisering 
angående videresalg.

Sak 10/2014 Kursing / Oppfølging av eksisterende og fremtidige elever. Det er fremmet forslag fra Faglig Leder og
instruktører/hjelpeinstruktører om ønske på tilgang til opptrekk / vinsj. Eventuelt også andre tiltak for å engasjere de 
nye medlemmene.

Vedtak: Det vedtas at Jostein og Per tar en dialog med eier av eksisterende vinsj på jæren (Harald Aarsland) for 
å teste om systemet funker også med pg, og diskuterer med ham angående bruk av denne i forbindelse med kursing og 
eventuelt bruk for klubbens medlemmer. 
                       Sikkerhetskurs for pp3 og høyere diskuteres, og vil bli planlagt i august i Lysebotn. Dato blir annonsert. 
Her vil Frode også se på om det kan holdes et pp3-kurs. Eventuelt pensum her vil også annonseres samtidig. 
                       Vi ønsker også å invitere våre ny-innmeldte pp2 denne helg, da det vil være mulig å få flydd litt  i 
spektakulære omgivelser denne helga mens det er instruktører på plass. (Ørneredet). Blir siv-kurset avlyst pga vær, vil 
desverre de andre aktivitetene også gjøre det.

Sak 11/2014       Forslag fra Per angående nedgradering av Rennesøy / Selsfjell til pp2-sted. Risikoanalyse ønskes. 

Vedtak:               Nedstemt grunnet flere stupstarter på området, samt vanskelig og trangt landingsområde.

Postadresse:
Jæren Hang- og Paraglider Klubb
Postboks 1210, Lura
4391 SANDNES

Styret: styret        jhpgk        com
Tandem-kontakt: tandem        jhpgk        com
Kurs-ansvarlig: kurs        jhpgk        com
Web-master: webmaster        jhpgk        com 



        

Sak 12/2014         Konfidensielt. Tiltak for å gjenåpne Gjesdal.

Vedtak:

Sak 13/2014            Ytring fra grunneier angående stenging av Reve som flysted i sommerhalvåret pga. Kalver på 
stranden.

Vedtak:                    Per har vært i kontakt / dialog med respektiv grunneier. Han vil sansynligvis ikke slippe ut dyr der i 
år. Og om han likevel blir nødt til dette, vil han ta kontakt. Vi vil fremdeles få fly på det høye henget. Det er totalt 4 
grunneiere nede ved flystedet. Dette kartlegges og arkiveres digitalt. Bedre dialog med alle impliserte startes.

Sak 14/2014             Forslag fra Frode om innkjøp av klubbvinger.

Vedtak:                    Det ønskes et par klubbvinger som kan disponeres av elever som av forskjellige grunner blir 
forsinket i kursing. Det er  en jevnlig problemstilling ved endt kurs, som bør kunne løses. Vingene kan også disponeres 
ved prøvedager.
Frode får oppgave å sjekke om vi får to sett for eksempelvis 10 000. Eventuell materialforvaltning / oppbevaring kan 
være hjemme hos Per. (god plass)
Etter prisoverslag, foreslås dette som en sak til Årsmøte. Grunnlag er pris-estimat. Kostnadsoverslag vil presenteres på 
Årsmøte med de fordeler dette innkjøp vil kunne dra med seg.

Møte slutt 22.30

Postadresse:
Jæren Hang- og Paraglider Klubb
Postboks 1210, Lura
4391 SANDNES

Styret: styret        jhpgk        com
Tandem-kontakt: tandem        jhpgk        com
Kurs-ansvarlig: kurs        jhpgk        com
Web-master: webmaster        jhpgk        com 


