VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 13. SEPTEMBER 2018
Hvor: Klubbhuset kl. 18:00.
Tilstede: Jens Kristian, Roy, Tore, Espen, Knut.
Utenom sakslisten ble det snakket litt om episoden som fant sted på ettersommeren hvor nabo på haugen kom
innom flyplassen og mente det var modeller der denne dagen som støyet ekstra mye. Roy Johansen og Roy
Nylander snakket en stund med naboen og minnet om at det på tirsdager er tillatt med noe mer støyende
modeller (Max db 86).
Det ble enighet om at vi ser hendelsen an, og informerer om hendelsen på kommende klubbmøte.
1. Gjennomgang referat fra forrige styremøte (15/5-2018)
1.1. Jens gikk igjennom punktene i referatet. Status: Lukket
a) Enkelte punkter ble kommentert og åpne punkter tas med på dagens møte.
Vedtak: Referatet godkjent.
2. Gjennomgang av årshjulet for perioden.
2.1. Ingen action punkter i denne perioden. Status: Lukket
3. Dugnad på flyplassen og container
3.1. Grunning og maling av containeren. Status: Åpen
a) Det foreslåes følgende arbeidsmetode: 1. Pusse med drill, 2. Grunne, 3. Vaske, 4. male
b) Dato for dugnad bestemmes senere
c) Vi utsetter å olje plattingen til våren
d) Det bør lages en lufteluke eller to i containeren før vinteren.
4. Planlegge klubbmøter for perioden
4.1. Møtelokaler 2018 ok. Status: Lukket
4.2. Klubbmøte 2/10-2018. Status: Åpen
a) Jens Kristian sier han ikke kan stille på møtet pga jobb.
b) Knut foreslår å gå igjennom sommeren aktiviteter i klubbregi.
c) Dette bifalles av Tore som kan samle bilder og noe video.
Vedtak: Tore samler bilder og noe video fra Vingtor-sommeren.
4.3. Klubbmøte 6/11-2018. Status: Åpen
a) Det foreslås at innendørsmodeller kan være et tema.
Vedtak: Ingen ting avgjort. Møte er åpent.
4.4. Klubbmøte 4/12-2018. Status: Åpen
a) Klubbens julemøte.
Vedtak: Vi kjører standard opplegg.
5. Værstasjon oppsummering
5.1. Oppsummering. Status: Lukket
a) Værstasjonen har fungert greit og er godt benyttet og mottatt av medlemmene.
b) Vi bruker data for ca. kr 1000,- pr. år.
Vedtak: Værstasjonen driftes videre, men bildefrekvensen settes ned mot vinteren.
5.2. Beskyttelse over kamera. Status: Åpen
a) Det er forslag om å montere et deksel over selve kamera for å beskytte mot vær og vind.
Vedtak: Jens Kristian vil se videre på saken og forsøke å finne et egnet deksel.
6. NM F3A 2019
6.1. Vingtor RC Club er tildelt norgesmesterskapet i F3A: Status: Åpen
a) Vingtor er av NLF bedt om å arrangere neste års norgesmesterskap i klasse F3A.
b) Det jobbes for at stevne skal være selvbærende økonomisk.
c) Flere saker må falle på plass: Finne egnet flyplass, bestemme tidspunkt for stevnet.
Vedtak: Det settes ned en egen arrangementskomite for dette stevnet. Espen kontakter aktuelle
kandidater til en slik gruppe.
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7. Regnskap og budsjett 2018
7.1. Espen orienterer går igjennom postenei regnskapet. Status: Lukket
a) Vi har forbrukt færre midler enn budsjettert
b) Grasrotandelen øker
c) Det er kommet inn noe fler betalende medlemmer. Nå er det ca 95.
Vedtak: Slik regnskap fremstår virker situasjonen positiv og bedre enn forventet.
8. Diverse
8.1. Solparasoller ønskes på plattingen. Status: Åpen
a) Det er fremmet et ønske om at klubben handler inn et antall parasoller til å ha ute på plattingen når
solen står sterkt på.
Vedtak: Espen handler egnede parasoller slik at de er på plass til neste sesong.
Møtet avsluttet kl. 1930
01.10.2018, Tore Jemtegaard
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