VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 18. FEBRUAR 2020
Hvor: Hjemme hos Jens Kristian kl. 18:00.
Tilstede: Kåre, Jens Kristian, Tore, Tom.
1. Gjennomgang referat fra forrige styremøte (21/1-2020)
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. Julehilsen til naboer. Status: Åpen
a) Det er ikke overlevert julehilsen til grunneier for julen 2019.
Vedtak: Jens Kristian vil ta tak i dette snarest.
2.2. Søke kommunale middler. Status: Lukket
a) Tore viste frem og leste opp en liste over mulige støtte- og tilskuddordninger.
Vedtak: Det søkes kun om de vanlige tilskuddene tilgjengelig via Samordnet rapportering.
2.3. Etter årsmøtet. Status: Åpen
a) Oppdatere hjemmesiden, nye styremedlemmer.
Vedtak: Tore gjør dette snarest mulig.
b) Melde kontingent inn til NLF
Vedtak: Uklart hvordan dette gjøres. Tore ser på dette snarest.
3. Arbeidsoppgaver i styret
3.1. Anleggsoppmann: Status: Lukket
a) Jens Kristian spør Kåre om han kunne tenke seg å hjelpe Espen med vedlikehold av anlegget. Kåre er
ny i styresammenheng men har lang erfaring med vedlikehold av klubbens utstyr.
Vedtak: Kåre takker ja til å hjelpe til med vedlikeholdsoppgaver på anlegget.
3.2. Ungdomsrepresentant. Status: Lukket
a) Klubben har i år ingen ungdoms medlem i styret. Jens Kristian har fått ordnet Politiattest.
Vedtak: Tom Rismyr vil som HMS ansvarlig også ta ansvar for og representere ungdommen.
4. Status klubbmøter
4.1. Møtetema mars-møtet 3/3. Status: Åpen
a) Referat fra Klubbledermøtet på Gardermoen den 29. februar.
Vedtak: Jens Kristian og Tore refererer fra møtet.
b) Det er ønske fra medlemmene om å gjennomgå Modellflyhåndboken litt etter litt på møtene. Dette er
et godt forslag som styret ønsker å gjennomføre. Oppgaven ble ikke tildelt en bestemt person.
Vedtak: Personen behøver ikke være en fra styret.
c) Litt teknisk rundt LiPo ladere og lademetoder.
Vedtak: Tore forbereder et innlegg om dette temaet.
4.2. Møtetema april 14/4. Status: Åpen
a) Modellflyhåndboken.
b) Bruk av 3 D printer ved Espen Dahl
Vedtak: Jens Kristian har kontakt med en kollega som er ekspert på området.
4.3. Møtetema mai-møtet. Status: Åpen
a) Utemøte på flyplassen. Nytt fra styret, fri flyging.
4.4. Møtetema Juni-møtet. Status: Åpen
a) Klubben avholder loppemarked – kjøp og salg.
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5. Dugnadsprosjekter 2020
5.1. Heller under arbeidsbord. Status: Åpen
a) Kåre hører med Eirik Olsen vedrørende tilgang på steinheller, pris og graving.
b) Kåre gjør en beregning av antall heller og størrelse på duk og subus.
c) Jens Kristian innhenter godkjennelse for et slikt arbeid fra grunneier.
Vedtak: Kåre tar tak i dette prosjektet.
5.2. Andre ønskede prosjekter for 2020. Status: Åpen
a) Påfyll av grus ved ladestasjonen.
b) Påfyll av grus ved av/på losseplassen.
c) Beise ytterste bjelker ved taket over ladeplassen. Blir veldig våte ved regn.
d) Bytte defekte stolper i forbindelse med sikkerhetsnettet
e) Vask av toalett
f) Årlig vedlikehold av klipperne
g) Beising av klubbhus. Klubbhuset trenger et nytt strøk, både gult og hvitt.
Vedtak: Dato for dugnad må vi komme tilbake til. Det kan bli flere.
6. Vingtors hederstegn
6.1. Hvilke kriterier skal gjelde for utgivelse av hederstegn. Status: Lukket
a) Jens Kristian viste frem et flott diplom til dette bruk.
b) Det foreslås enkle kriterier. Vedkommende er en typisk hyggelig og aktivt Vingtor medlem.
c) Styret utpeker kandidat på eget grunnlag eller ved forslag fra medlemmer.
d) Ordningen og kriteriene bør føres opp i årshjulet og i klubbens organisasjonsplan.
Vedtak: For året 2019 blir hederstegnet gitt til Tore Tandberg.
7. Diverse
7.1. Terminliste 2020. Status: Åpen
a) Skala og Warbird treff lørdag 25 april ved Kåre Teppen. Ok
b) Acrotrening lørdag 9. mai ved Audun Thinn
c) Høstreff lørdag 12. september ved Ørjan Rapp
d) Tore Paulsen minne stevne 19. september ved Espen Kvien
Vedtak: Tore skriver til oppmennene og forespør om de er klar for å kjøre stevnene også i år.
7.2. Sektormarkering i kant av gress stripa Status: Lukket
a) Klubben opplevde dessverre at en pilot kom borti et av markeringflaggene som F3A flygerne gjerne
setter opp ved trening. Flyet ble sterkt skadet.
Vedtak: Jens Kristian henstiller alle om ikke å sette opp sektor markeringflagg på dager hvor mange
flygere av forskjellig kategori er tilstede.
7.3. Gresset i depotet er svært slitt. Status: Lukket
a) Det foreslås å sperre av det mest slitte området rundt arbeidsbordene for bruk.
b) Klubben har pinner og sperrebånd i boden.
Vedtak: Det ble ikke fattet vedtak i saken.

Møtet avsluttet kl. 20:00
21.02.2020, Tore Jemtegaard
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