STYREMØTE 4/6-2012
Sted: På flyplassen. Tilstede Tor, Thore, Ørjan og Tore
Faste agendapunkter:
KLUBBMØTER:
• KLUBBMØTE 5. JUNI
◦ Ørjan handler inn mat (pølser/lomper) kaffebakst.
◦ Ørjan handler flere loddbøker.
POST TIL KLUBBEN:
• POST
◦ NLF er ikke fornøyd oppsettet på regnskapet for 2011. Manglet revisorberetning og
oppsettet var ikke etter gjeldende standard.
◦ Det anbefales å sende kassereren på kurs hos NLF
FLYPLASSEN:
• KLUBBHUSET
◦ Kan vi klare oss med å skifte ut gulvet i eksisterende brakke? Nei, både bekledning og
tak må skiftes.
◦ Bauhaus har redskapsboder til salgs for ca. 20.000,◦ Det vi må ha i tillegg er fundament (Lecablokker) og isolering og panel, så det kommer
fort på 10 til 15..000,- i tillegg.
◦ Grunneieren er varslet om at vi ønsker å fornye klubbhuset.
◦ Ørjan kjenner en tømrer som kan beregne styrke og priser på et selvbygg. Vi har
snekkerkyndige klubbmedlemmer som kan sette opp et slikt klubbhus. Vi ber Ørjan
kontakte denne personen for å se hvordan det kommer ut. Thore tegnet raskt en skisse
over hvordan det nye klubbhuset kunne se ut.
◦ Hvordan kan vi bli kvitt den gamle brakka?
▪ Rive for hånd, kjøre på Grønmo på henger.
▪ Dra bort til veien og be brannvesenet ha brannøvelse.
▪ Kjøre bort ikke brennbart, og brenne treverk på parkeringsplassen.
▪ Kan være greit å få dratt/flyttet gamlebrakka bort til veien, mens den nye blir bygget.
LØPENDE SAKER:
• A-BEVIS
◦ A-Bevis prosjektet går forholdsvis greit. Ca 13 stk er påmeldt, men til nå er det kun 2
som er sertifisert. Thore er litt skuffet over interessen.
◦ Skal være ny kursdag 7. juni, med reserve dag søndag 10.
◦ Blackbird har en regel om at medlemmene må være sertifisert for å benytte
klubbplassen. Det kan komme en tid da det blir krav fra NLF til at modellflyvere må ha
sertifikat for å fly lovlig med forsikring.
◦ En ting vi kan gjøre er å sende ut en e-post nå for kanskje å få med noen til de siste
kursdagene.
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MEDISINSKAP
◦ Det er kommet en klage på at innholdet i medisinskapet er mangelfullt. Dessuten er
skapet låst. Tor handler inn ny førstehjelpspakke. Fint om den kan være av en type som
kan tas ned av veggen og ta med ut av klubbhuset.
FORANKRING AV FLY
◦ Gummien på de «Y»ene vi har som forankring av fly under oppstart er dårlig. Det finnes
ny gummi på Biltema som kan pass og Gaffa tape som feste.
◦ Ørjan handler gummilister/tape/strips og reparerer forankringene.
STEVNER
◦ Vingtor Cup gikk bra i helgen som var. Mye vind, men ingen krasj, alle omganger
gjennomført.
◦ Neste stevne er Amperesugern som holdes 17. juni. Dette legges opp som et rent treff.
◦ NM arrangementet er i rute så langt vi kan forstå.
KLUBBFLY
◦ Vi behøver å oppgradere radioutstyret på den nye klubbtreneren. Tor hører med Torbjørn
om godt tilbud på HOT til klubben.

Møtet avsluttet kl 21.00.
Tore Jemtegaard
Referent

