VINGTOR RC CLUB - REFERAT FRA STYREMØTE 25. AUGUST 2015
Hvor: Kontoret til Roy Nylander i Ryenstubben 2 kl. 1900.
Tilstede: Roy N., Lars, Knut, Jens, Roy J., Kay og Tore
1. Godkjenning av Innkalling
1.1. Roy N. ønsket velkommen og ba om kommentarer til innkallingen.
a) Ingen hadde kommentarer. Innkallingen godkjent.
2. Gjennomgang av referat fra forrige møte
2.1. Roy N. gikk i gjennom referatet fra 26 mai i år.
a) Ikke noe problem registrert med vår ordning om å ha en øvre støygrense på 86 dBA på
tirsdager. Ordningen fortsetter.
b) Det ble presisert at styremedlemmene har taushetsplikt for saker under behandling i styret.
c) Referat godkjent.
3. Saker til behandling
3.1. Flyplassregler - evaluering
a) Flyplassreglene fungerer ok nå. Plakater om åpningstider er satt opp på flyplassen og på
hjemmesiden.
3.2. Klistremerke for godkjent støymåling. Utkast fra Tore
a) Tore hadde laget et forslag til hvordan klistremerke for godkjent støymåling kunne se ut.
b) Forslaget ble tatt godt i mot og Roy N. og Kay sjekker med sine bekjente innen bransjen for
pris og produksjon.
c) Det ble bestemt at klistremerket skal være 30 mm i diameter.
3.3. Klubbmøter. Møteinnhold høsten 2015
a) Klubbmøte 1. september ute på flyplassen (Avlyst pga vind og regn).
b) Tirsdag 6. oktober: Magne Heggstad om utfordringer ved store elektromodeller (Magne har
takket ja).
c) Tirsdag 3. november: Jens sjekker priser og muligheter for omvisning på flysamlingen på
Gardermoen (Er i boks).
d) Tirsdag 1. desember: Julemøte.
Det ble diskusjon om muligheten for å ha dette møtet ute på en restaurant. Flere synes dette
hadde vært fint, men vil kreve en del organisering med hensyn til bordreservering, tidspunkt
osv. Kay og Tore mente et tradisjonelt Vingtor julemøte med pølser og VM i papirfly er ok.
Inget vedtak ble gjort.
4. Diverse
4.1. Kvartalsutskrift av regnskap
a) Roy J. etterlyste kvartalsvise orienteringer om hvordan vi ligger an i forhold til budsjett. Dette
for å kunne holde et øye med pengeforbruket gjennom året.
Roy N. vil be Espen om å utarbeide slike.
4.2. Klubbtur til utlandet?
a) Flere ytret ønske om felles utflukt til et flystevne eller flymuseum i utlandet.
b) Aktuelle steder som ble nevnt var flymuseet i Kracow eller Duxford i England.
4.3. Kan den nye motorcrossbanen ved Assurtjern også benyttes som modellflyplass?
a) Roy N. orienterte om samtaler og e-post utveksling han har hatt med motorcross klubben.
Det skal anlegges en cross-bane mellom E6 og et industribygg og plassen kan bli stor nok til
at det kan flys mindre elektromodeller der. Prosjektet kan ligge 3-4 år frem i tid.
b) Roy N. har laget et skriv og en skisse som viser forslag til plassering av stripe og flyområde.
c) Motorcross klubben er interessert i videre samtaler med oss om dette.
d) Styret i Vingtor er enige i at vi følger opp kontakten med MC-klubben.
Møtet avsluttet 21.15.
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