Årsberetning 2020
For
Stiftelsen Dakota Norway
Året 2020 ble for Stiftelsen som for alle andre et helt uventet år. Årsmøte var planlagt i april,
men Koronaen satte en stopper for møtet. Det sittende styret fortsatte frem 20.08.2020 da
årsmøtet endelig kunne bli avholdt i Holmestrand.
På møtet ble følgende styre valgt.
Leder
Nestleder / Økonomiansvarlig
(Styremedlem./
(Styremedlem./Flygesjef
Styremedlem/ Teknisk sjef
Styremedlem/ ansv. For søkn om støtte
Styremedlem./ Presseansvarlig
Styremedlem./ Ansvarlig Booking
Styremedlem.
Varamedlem./Hangarsjef
(Varamedlem.

Helge Hem
Ted Bugge
Stig-Rune Håvardstun)
Gunnar Arnekleiv)
Rune Valestrand
Jostein Selvikvåg
Martin Nilsen
Dagfinn Eriksen
Svein Devik
Tom L. Nielsen
Baard Løken)

(Valgkomité

Eivind Raade)
Tore Hansen
Styremedlemmer i parentes var ikke på valg. Styremedlemmenes ansvarsområder ble vedtatt
på konstituerende styremøte samme dag
Administrativt
Med koronaproblemer hele 2020 ble det umulig å drive Stiftelsen på vanlig måte
Det ble likevel avholdt 3 styremøter i løpet av året, i tillegg til jevnlig kontakt via mail.
Websiden har jevnlige oppdateringer og inneholder nødvendig og levende informasjon om vår
virksomhet. Medlemsmagasinet «Dakota Norway» er utgitt to ganger.
Det ble tidlig vedtatt at det ikke ville bli noen flyging med medlemmer om bord.
Forsikringene på flyet ble derfor kun gjeldende for Skole og teknisk flyging.
Etter to sørgelige sesonger så derfor 2020 ut til å bli nesten katastrofal for stiftelsen. Enda et
år uten inntekter. Venneforeningen hadde dog garantert for den økonomiske driften for 2020
sesongen.
Men da det så mørkest ut., ble stiftelsen innvilget drøye kr. 501000 i Korona krisepakke
kompensasjon. I tillegg gav Grasrotandelen et tilskudd på drøye kr. 100000
MVA kompensasjon for 2019 ble på over 471000.
Det ble også gitt støtte fra Bess Jahres Stiftelse, WON og mange av medlemmene støttet.
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Dermed kunne stiftelsens Årsregnskap for 2020 avsluttes med et årsoverskudd på kr. 523 462
(2019: -kr. 118 701) og Stiftelsen egenkapital var ved årets slutt kr. 1 948 178 (2019:
kr.1 018 944)
Stiftelsens Hedersbevisning ble tildelt Mona og Odd Møller

Tur
Det var ingen aktivitet i 2020 sesongen
DAK shop og vaffelgruppe.
Det var derfor heller ingen aktivitet i disse gruppene
Hangar, infrastruktur og terminal/klubbhus
Thorbjørn Larsen og Fighter Collecttion gruppa har gjort større vedlikeholdsarbeide i hangar
og på klubbhus. To kontorer i hangaren er pusset opp, Nytt lys er installert i Blekkskuret og
Strøm er lagt inn i Dukhangaren. Ny panel på sydveggen av klubbhuset er skiftet. Baard
Løken har fått orden på utstyret i hangaren, nye brannslanger og slukkningsutstyr har kommet
på plass.
Dagfinn Eriksen har stått ansvarlig for vinterens pussing av dakotaen
Det ble det gjennomført vedlikehold, under ledelse av Thorbjørn Larsen.
Operativt
Gunnar Arnekleiv har sørget for at pilotene fikk den trening de hadde behov for, selv om
simulatortreningen i Amsterdam ble kansellert.
Teknisk
LN-WND fløy 11 timer og 45 minutter i 2020. Dette var enten skole- eller teknisk flyging
Gjennom vinterhalvåret ble det utført «Wing-Pull» på høyre ving i tillegg har alle olje og
hydrauliske slanger blitt byttet

Miljø
Driften av flyet medfører en begrenset forurensning da flyet ble operert 11t. 45 min. i løpet av
sesongen. Stiftelsen følger bestemmelsene som er retningsgivende for sivil luftfart i gjennom
«EU Emission Trading scheme». Stempelmotordrevne fly forbruker vesentlig mindre
mengder drivstoff enn moderne jetmotorer. Stiftelsen har bidratt til opprydning i nærområdet
til lufthavnvakta og hangaren.
2020 ble helt ekstraordinær. Etter igjen et årsoverskudd i regnskapene og en styrkning av
stiftelsens egenkapital, mener styret at forutsetningene for fortsatt drift er gode.

Sandefjord 27. april 2021.
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