VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 20. APRIL 2017
Hvor: Klubbhuset kl. 17:00.
Tilstede: Jens Kristian, Roy, Tore, Espen, Knut.
1. Gjennomgang referat fra forrige styremøte (1/3-2017)
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. 2. Gjennomgang av årshjulet for perioden.
2.1. Vedrørende flyplass leie. Status: Åpen
a) Vi vedtar å sette naboen bak parkeringsplassen på julegave-listen.
b) Vi vedtar å sette nabo-kompensasjonen likt for de to naboene (Ikke grunneier).
c) Vi vedtar å betale flyplassleie i januar.
Vedtak: Tore oppdaterer Organisasjonsplanen tilsvarende.
3. Planlegge høstmøter
3.1. Møtelokaler 2017: Status: Lukket
a) Styret har inntrykk av at lokalene på Hovedgården er Ok. De koster ca. kr 700,- pr. møte.
b) Det besluttes å fortsette å holde klubbmøtene der.
c) 3. oktober, 7. nov., 5. des., 6. feb., 6. mars, 10. april (OBS! Andre tirsdagen i måneden pga. påsken.)
Vedtak: Jens Kristian bestiller lokaler for høsten 2017 og våren 2018.
3.2. Andre møteaktiviteter. Status: Åpen
a) Mai-møtet holdes på flyplassen. Her har vi ikke noe spesielt program. Nytt fra styret og fri flyging.
Grilling.
Vedtak: Tore sender innkalling om en uke.
b) Knut og Roy foreslår å avholde et «Swap meeting» eller loppemarked. Kan enten være internt i
klubben, eller forsøke å gå bredt ut og invitere andre klubber.
c) Forslag til datoer kan være juni eller september. Kanskje legges til en lørdag.
Vedtak: Knut og Roy jobber mer med dette. Følges opp videre på neste styremøte.
4. Prosjekt Container
4.1. Kjøp av container. Status: Åpen
a) Klubben har fått et tilbud fra grunneier Mørk om å overta en pent brukt container fra hans firma.
Dette er en container i rett størrelse og ser veldig bra ut. Har tregulv. Har stått opp fra bakken. Pris er
innenfor budsjettrammen på 25000,- inkl. frakt.
b) Vi fjerner den gamle redskapsboden og setter den nye på lecablokker med grunnmurspapp over.
Vedtak: Vi bestemmer å slå til på dette tilbudet. Espen holder kontakt med Mørk om når flytting kan
skje.
5. Ny reklamefolder for klubben
5.1. Oppdatere gammel Vingtor-folder: Status: Åpen
a) Folderen skal beskrive klubben slik den er i dag og skal benyttes i rekrutterings øyemed.
Vedtak: Jens jobber videre med innholdet. Tore tilbyr seg å hjelpe til med redigering og layout.
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6. Vingtors jubileum
6.1. Nye klistremerker. Status: Lukket
a) Klistremerkene er i hus og salget er begynt.
b) I vinterhalvåret har Tore merkene med på klubbmøtene. Om sommeren vil de være med Tore ut på
flyplassen i hans senderkoffert.
6.2. Kaffekrus med Vingtorlogo. Status: Lukket
a) Krusene vurderes noe for spesielle og dyre til at mange medlemmer vil handle disse.
b) Vedtak: Vi avslutter arbeidet med kaffekrusene.
6.3. Jubileumsmiddag. Status: Åpen
a) Jens Kristian vurdere steder som Skullerudstua og Abilsø gård som steder å ha festmiddagen.
b) Roy poengterer viktigheten av at stedet ligger sentralt med god tilgang til kollektivtransport.
c) Tore forteller at han har god erfaring med selskap hos Hotel Europa nede i Oslo sentrum.
d) Jens Kristian spør forsamlingen om noen vil være med i en arrangementskomite. Tore melder seg som
medlem. Gruppen vurderer å trekke inn andre ved behov. Gruppen skal lage et forslag til
jubileumsmiddag, tid og sted, og så presentere dette for styret.
7. Dugnad våren 2017
7.1. Dugnad torsdag 27. april. Status: Åpen
a) Det er behov for en vår-dugnad på plassen.
b) Følgende punkter ble listet opp:
c) Jevne jorden foran brakka og så i gress.
d) Lage siste del av rullestolrampe
e) Lage tre stk. ståplasser for piloter. Bruke steinheller.
f) Rydde og vaske klubbhus. Kan være behov for tilhenger.
g) Stramme sikkerhetsnett. Dette er allerede utført av Knut og Tore.
Vedtak: Jens Kristian og Espen handler inn nødvendig materiale, vaskemidler, vann og mat.
Tore lager innkalling til dugnad og sender den ut på e-post, samt legge den ut på hjemmesiden og
Facebook.
8. Diverse
8.1. Ingen saker på diverse. Status: Lukket

Møtet avsluttet kl. 1830
21.04.2017, Tore Jemtegaard
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