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2018 endte med et overskudd på ca 280.000. Dette er i hovedsak pga. overskudd ved salg av LN-
YJR (+150k) i forhold til regnskapsmessig avskrevet verdi, samt innbetalinger av hangarleie (70k). 
Klubbdriften går også med overskudd på ca 30.000.


Vi hadde god aktivitet på klubbflyene med totalt ca 164 timer logget i myWebLog.


LN-YJRs ble solgt og nytt klubbfly LN-YGD til verdi av ca 950.000 ble kjøpt inn, og med ca 
126.000 kr i banken pr 31.12 medfører det til at klubben sitter med eiendeler på ca 1.076.000 kr 
og depositumsgjeld på 13.500, og har dermed en sterk egenkapital. Dette er medregnet at det 
ventes inn ca 11.000 kr i bensinrefusjon for 2018. Klubben skylder hangarkonto ca 286.000 kr for 
lån til kjøp av A32. Utover dette har klubben ingen gjeld annet enn depositum til medlemmer som 
leier hangarplass.


Vi hadde 43 betalende medlemmer i 2018

Vi hadde i snitt litt over 7 betalende hangarplasser i 2018. Fra 2019 skal også klubben betale for 
hangarplass for LN-YGD.

Antall betalende medlemmer forsikringsandel klubbfly var 9 stk. (à kr 1000).

Saldo i myWebLog var i utgangen av 2018 på ca 120.000 kr


Litt om 2019: 
Vi har fortsatt en solid økonomi, og god kontroll. Litt lav likviditet pga kjøp av nytt fly. Det legges 
opp til teorikurs nå til våren, og antar at det vil bli god aktivitet på det nye klubbflyet så snart alt er 
på plass med dette. Det er viktig at vi nå får inntekter slik at gjelden til hangarkonto kan betales 
ned så raskt som mulig. Hangardriften trenger å stå sterkt i årene fremover med tanke på ny 
flyplass og mulig ny hangar da. Så vi må fokusere på å holde kostnadene nede fremover samt få 
til høy aktivitet.
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