
Referat fra styremøte Vingtor 10. september 2014

Det ble innkalt til styremøte hos Roy med tre saker på agendaen: Dugnad restarbeid, Planlegge 
klubbmøter og Diverse.

1. Dugnad – Restarbeid brakke og flyplass
1. Oppydding.

1. Vi bør kjøre bort sofaen og annet søppel etter byggeperioden
2. Kim tar med henger og tar på seg jobben med bortkjøring og deponering

2. Beslag takrenne.
1. Kim tar jobben med å sette på det siste takrenne beslaget.

3. Ovnen i brakka
1. Ovnen skal være OK. Kay har fylt opp gassflaskene.

4. Ladestasjon defekt
1. Tor har bestilt deler til regulatoren. Er ventet når som helst.

5. 12 volt power forsvunnet
1. Klubbens 12 volt power til lading har vært borte hele sommeren.
2. Vi bør prøve en litt større etterlysning både på hjemmesiden og i møteinnkallingen.
3. Om poweret ikke dukker opp, må vi ta en ny vurdering om behovet for innkjøp av 

nytt.
6. Dato for resterende arbeider ble satt til lørdag den 20. september, samtidig med 

klubbmesterskapet. Det burde gå bra.
7. Geir Flesche har ordnet med tømming av toalettet. Melding fra tømmer var at toalettet 

slett ikke var fullt, heller lite brukt.
8. Geir har også ordnet med nytt flyplasskilt til å plassere ute ved veien.

2. Planlegge høstens møter
1. Vi hadde en brainstorming og kom opp med følgende forslag til temaer for høsten:

1. Støyproblematikk, støydemping av større modeller. Geir og Roy? Mulig 
septembermøte må flyttes pga. jaktstart.

2. Elektrodrift, utfordringer/forståelse rundt dimensjonering og batterier. 
Novembermøte?

3. Kåseri av Per Strømmen om hans spesielle erfaring med mange forskjellige 
interessante full size fly. Desembermøte?

2. Roy sjekker med de respektive.

3. Diverse
1. Interesse for jakker med Vingtorlogo? Kim sjekker med NLF og Gunnar om hva slikt vil

koste, størrelser osv.
2. Roy etterlyser info om besøksstatistikk for hjemmesiden. Tore henter frem dette fra 

Hasse.
3. Vi må ikke glemme det oppsatte klubbmesterskapet i september. Ørjan Rapp er ansvarlig

for stevnet. Tore sender en påminning til Ørjan.

Møtet avsluttet ca. kl. 2100.

Tore Jemtegaard,
Referent


