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ÅRSMØTE VINGTOR RCC 1. FEBRUAR 2010 

Antall fremmøtte: ca. 22 

Ørjan Rapp ønsket velkommen og gikk raskt i gang med kveldens saksliste. 

1) Godkjenne de fremmøtte representanter. 
Ingen innsigelser på denne. 

2) Godkjenne saksliste og forretningsorden. 
Ingen innsigelser. 

3) Valg av dirigent og referent. 
Møteleder ble Kjell Aanvik og referent Tore Jemtegaard. Per Erik Sørhaug ble valgt til å underskrive 
referatet. 

4) Behandle klubbens årsmelding. 
Ørjan gikk igjennom årsmeldingen. Følgende ble kommentert etter gjennomgangen: 
Æresmedlemmer burde vært nevnt i meldingen. 
Anskaffelse av toalett burde vært nevnt. 
Morten går så gjennom årsberetning for flyplassen og kommenterer: 
Mørk senior har sprøytet banen mot ugress. 
Per Krogh har fjernet ugresset på parkeringsplassen. 
Audun bemerker. Det har vært et uhell på plassen men det ble ikke rapportert. Alt gikk imidlertid bra. 
Årsmeldingene ble dermed godkjent. 

5) Behandle klubbens regnskap. 
Børge går igjennom regnskapet og kommenterer postene. 
Det står kr 0 på julegaver, men det er brukt ca kr 1500,-. Kommer med på neste års regnskap. 
Diverse post på treningsanlegg inneholder utbedring av aggregatet. Ny lydpotte. 
Regnskapet går ut med et underskudd på kr 3595,-. 
Bjørn O. Spør om klubben tåler så mange år med underskudd. Det har ikke vært underskudd hvert år. 
Klubben behøver ikke å sitte med så voldsomt så mye i banken. 
Bjørn spør om Grasrotandelen. 16 er med på denne ordningen. Bjørn foreslår å reklamere mer for denne 
ordningen. F.eks ha noe om det i møteinnkallingen. 
Regnskapet ble dermed godkjent. 

6) Behandle innkomne forslag 

a) Begrensning på bruk av modeller med jetmotor. 
Kjell leser opp forslaget og spør om kommentarer. 
Geir F. mener det er liten trafikk med jetfly. Problemet er dermed lite. 
Han får støtte av andre i salen, bla. fra Audun. 
Greit med begrensninger, men ikke så mye som dette forslaget legger opp til. 
De med turbin er veldig forsiktige og voksne folk. 
Klubben bør fremme aktivitet ikke begrense. 
Forslag om endring av teksten. 
Gjelde kun ved varsel om skogbrannfare. 
Legge varsel om skogbrannfare på hjemmesiden. 
Styret får i oppdrag å legge frem en ny tekst til neste medlemsmøte. 
Forslaget ble dermed nedstemt. 

b) Åpne Krokstad for flyging på søndager 
Kjell leser opp forslaget. 
Tor begrunner forslaget sitt. Vil gjøre plassen mer tilgjengelig. 
Bjørn O. bemerker at vi har hatt forbud i mange år og det er nok en av grunnene til at vi har hatt denne 
plassen så lenge. 
Audun mener forslaget er godt i og med at det inkluderer kontakt med grunneier og naboer. 
Jan R. ber oss huske på at en nabo har vært i mot plassen fra oppstart og mener det ikke er lurt å gå i 
gang med dette nå. 
Det blir kommentert at det er yngre folk på gårdene nå. 
Knut A. minner på at det ikke bare er støyproblemet, men også kjøring igjennom gårdene. Forslaget kan 
medføre større trafikk. 
Det er meningen at det skal prøves ut i samråd med naboer. 
Avstemning: Mange for og to stk. mot. Forslaget ble dermed vedtatt. 
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7) Fastsette kontingent 
Ingen forslag om økning av kontingenten for 2012. 

8) Budsjett for 2011. 
Børge går igjennom budsjettet. 
Mest spørsmål om treningsanlegget, ny brakke, klipperservice osv. 
Spørsmål fra Geir om det ikke er lettere å bytte ut gulvet i brakka. Det er mulig men kan kreve mye 
dugnadsinnsats. 
Audun og Bjørn mener vi må bruke egne krefter og reparere skadene på brakka. 
Diskusjon om ladeaggregatet. Alle burde ha med ferdig oppladede batterier hjemmefra. Det er ikke 
klubbens oppgave å holde folk med strøm. 
Det blir foretatt noen endringer i budsjettet slik at budsjettet balanserer. 
Med disse endringene ble budsjettet godkjent. 

9) Klubbens organisasjon. 
Ingen endring er foreslått. 

10) Valg. 
Audun forteller om valgkommiteens arbeid. 
To medlemmer i styret gir seg. 
Jan Eirik Olufsen gir seg som nestleder. 
Børge Moe gir seg som kasserer etter mange år i tjenesten og fikk stor takk for innsatsen og applaus fra 
salen. 
Resten av styret fortsetter. 
Valgkomiteen har funnet to nye kandidater: 
Tor Andreassen blir ny nestformann. 
Jaran Kristoffer Røsaker blir ny kasserer. 
 Det ble så gitt stor applaus for de nye styremedlemmene. 
Valgstyret tok gjenvalg. 
Revisorer tok gjenvalg. 
 
Det nye styret for 2011 blir da således: 

Leder: Ørjan Rapp 

Nestleder: Tor Andreassen 

Kasserer: Jaran Kristoffer Røsaker 

Sekretær: Tore Jemtegaard 

Styremedlem: Thore Nylund 

Styremedlem: Steinar Olsen 

Fagansvarlige: 

Flyplassjef/miljøleder: Morten Fjeldstad 

Valgkomité: 

Leder: Audun Thinn 

Medlem: Per Gundersen 

Revisorer: 

Revisor: Per Erik Sørhaug 

Revisor: Knut Aker 

 

 


