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VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 5. DESEMBER 2019

Hvor: Hos Jens Kristian. Stallerudvn 87 Oslo
Tilstede: Jens Kristian, Kay, Espen, Tom, Sigurd.

1. Gjennomgang referat fra forrige styremøte (19/09-2019)
1.1. Jens åpnet møtet og gikk igjennom punktene i referatet. Status: Lukket

a) Enkelte punkter ble kommentert og åpne punkter tas med på dagens møte.
Vedtak: Referatet godkjent.

1.2. Politiattest. Status: Åpen
a) Jens Kristian skal søke om politiattest. Tore har skjema som skal fylles ut. Venter på skjema fra Tore 

ferdig utfylt.  Status Åpen.

2. Gjennomgang av årshjulet for perioden.
2.1. Besøke naboene med julehilsen fra klubben. Status: Åpen
2.2. Styremøte før årsmøte levere budsjett til revisjon og godkjenning. Status: Åpen
2.3. Vi diskuterte også Litt rundt aktiviteter og treff i 2020 at vi ville ha med Warebird treff til neste år i tillegg til 

Akro-weekend, Vingtor cup og Høstreff som vi hadde i år.

3. Status klubbmøter februar, mars og april
3.1. Klubbmøte 4. feb. Status: Åpen

a) Dette er klubbens årsmøte
3.2. Klubbmøte 3. mars.  Status: Åpen (planlegges når nytt styre etter årsmøte er konstituert)

a) Forslag til tema er presentasjon av hva NRK benytter sine droner til.
Vedtak: Jens Kristian kontakter NRK for forespørsel om et foredrag.

3.3. Klubbmøte 14. april. Status: Åpen  (planlegges når nytt styre etter årsmøte er konstituert)
a) Tema her er åpent. Forslag mottas.

4. Prosjekter og dugnader Vingtor 2020
4.1. Behandling av treverk. Status: Åpen

a) Det er litt delte meninger om det er hensiktsmessig å behandle platting og rekkverk med beis 
eller olje. Slik behandling blir ofte stygg etter kort tid og det er mye jobb å få det pent igjen.

b) Det foreslås å benytte midler og vaske terrassen med.
c) Forslag å olje terrassen etter den er vasket.
d) Maling av brakka 2 vegger som er mest utsatt for vær og vind.
e) Tom Rismyr tar med metallkasse for lipobrann og brannsikre hansker kjøpes inn til formålet.

4.2. Bestille gruslass til våren.
a) Fylle på med grus på parkeringsområde for av og pålessing
b) Legge duk og grus mellom brakken og konteineren og inntil rampen til terrassen.
c) Vanlig vedlikehold av plassen som oppstramming av nett og Div.

5. Vingtor Cup 2020
a) Klubben har fått en forespørsel fra Tom-Erik Holte (Gruppeleder i F3A) om Vingtor vil arrangere 

Grensecup og Vingtor cup i samme stevne. Det er enighet om å bytte på og arrangere Grensecupen på
rundgang i framtiden.

b) Saken ble diskutert i styremøte og møtet konkluderte med at dette var greit.
c) Jens Kristian gir beskjed til Gruppeleder Tom Erik Holte og Henning Jorkjend.
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6. Forberedelser til årsmøte 2020.
a) Hvem som er på valg i Vingtors styre ble gjennomgått på møtet og Jens Kristian sender oversikten over

til valgkomiteens leder Roy Nylander fredag 6 desember.
b) Årsberetningen er også snart ferdig. Det er enkelte småting som mangler i den som tall fra regnskapet 

og enkelte sportslige resultater fra medlemmene. 
c) Kåre Teppen blir kontaktet for å lage forslag til årsmøte om stenheller rundt mekke-bord og fremme 

forslag om prøveordning med vinterbrøyting. Tom Rismyr har en snøfreser som klubben kan benytte i 
prøveperioden.

d) Det ble også diskutert hvis vi skulle gå til anskaffelse av redskap til brøyting, skulle klubben se på 
freseraggregat til en av hagetraktorene vi har.

e) Vi ble enige om å snakke med naboene om vinterbrøyting av samtidig som det overleveres 
julehilsener til dem.

7. Behandling av regnskap til årsmøte.
7.1. Espen redegjorde for regnskap mot budsjett så langt i år. Status: Lukket
7.2. Regnskap og budsjett til årsmøte 2020 Status: åpen

a) Vi ligger godt an i henhold til budsjett. Mindre utgifter og høyere inntekter er årsak.
b) Vi ligger an til å få litt mindre penger fra Grasrotandelen.
c) Espen gikk gjennom forslag til budsjett 2020. Blir noen justeringer rundt investeringer i 2020 slik som 

utvidelse av solcelleanlegget og aggregat og muligens innkjøp av freseraggregat til en av traktorene.
d) Forberede budsjettet til 2020 om brøyting av stripa på Vingtor hvis det blir vedtatt på årsmøte.
e) Tildeling av LAM lokale aktivitetsmidler for 2019 kr.3836.- til Vingtor. 

8. Diverse
a) Klubbledermøte modellfly i 2020 blir avholdt på Gardermoen.
b) Det er etterspørsel etter klubbjakker. Vi ble enige om hvis vi skal bestille flere jakker gjør vi det fra 

samme firma som har logo malene vi brukte forrige gang. Dersom det bestilles flere jakker, burde 
disse forskuddsbetales inn til klubben.

Møtet avsluttet kl. 2015
05.12.2019, Jens Kristian Lindland
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