
VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 15. MAI 2018

Hvor: Klubbhuset kl. 18:00.
Tilstede: Jens Kristinn Toren  spenn Knut.

 1. Gjennomgang referat fra forrige styremøte (28/2-2018)
 1.1. Jens Kristin  ikk i jennom punktene i referitet. Status: Lukket

 i)  nkelte punkter ble kommentert og åpne punkter tis med på digens møte.
Vedtak: Referitet godkjent.

 2.  Gjennomgang av årshjulet for perioden.
 2.1. Jens Kristin  ikk  jennom relevinte punker for perioden. Status: Lukket

 i) Tore bemerket it klubben ikke hir søkt om midler fri diverse givere på en god stund.
Vedtak: Alt Ok.

 3. Dugnad fyplassen og container (Oppsummering)
 3.1. Oppsummerin  du nid. Status: Lukket

 i) Dugniden som vir 29. ipril gikk veldig fnt. Mye ble gjortn biterier ble montert og ligestisjonen 
fungerer. Noe irbeid gjenstår:

 3.2. Sikkerhets jerde. Status: Åpen
 i) Det gjenstår å montere det siste sikkerhetsgjerde i sydenden iv plitngen.

Vedtak: Jens Kristin undersøker hvilke miteriiler som behøves og sjekker priser.
 3.3. Milin  iv contiiner. Status: Åpen

 i) Det er ønske fri grunneier it vi ginske riskt miler contiineren gul slik som klubbuset. Det inslås it vi
behøver 10 liter miling. Rustne og bire fekker bør grunnes først.
Vedtak: Contiineren miles eter sommerferien.

 3.4. Olje plitn en. Status: Åpen
 i) Det er behov for å olje plitng og rekkverk for å bevire kviliteten lengst mulig.

Vedtak: Jens Kristin vurderer innkjøp og tdspunkt for beising.
 3.5. By  e tik over lidestisjon. Status: Lukket

 i) Det er et ønske om å bygge et tik over lidestisjonen. Min tenker seg pleksigliss-pliter på bjelker fri 
klubbhus tl contiiner.
Vedtak: Av økonomiske grunnern beslutes det å vente med slikt tik tl neste sesong.

 4. Status klubbmøter. Vår og vinter 2018
 4.1. Utemøte 5. juni. Status: Åpen

 i) Vi sitser på utemøte med Nyt fri styret kl. 1900n fri fyging simt loppemirked. Grillen vil være tent 
men folk må hi med mit selv.
Vedtak:  Tore liger innkilling tl møte.

 4.2. Utemøte September. Status: Åpen
 i) Utemøte

Vedtak: Innhold bestemmes senere
 4.3. Møtene oktober, november o  desember holdes innendørs. Status: Åpen

 i) Møteinnhold bestemmes senere.
Vedtak: Innhold bestemmes senere

 5. Værstasjon på fyplassen
 5.1. Værstisjonen. Status: Lukket

 i) Selve værstisjonen fungerer bri og er godt tit i mot
Vedtak: Jens Kristin sjekker ditiforbruk på simkortets konto.
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 6. Stevner og tref 2018
 6.1. Klubbens terminliste. Status: Lukket

 i) Klubbens terminliste er oppditert på hjemmesiden og ligt ut på NLF's side.
 b)  spen bekrefer dito på årets nostilgi-tref på Jirlsberg.

 6.2. Vin tor cup 2018. Status: Åpen
 i) Toiletet bør viskes for edderkoppspinn.

Vedtak: Tore tir på seg å gå over toiletet uken før stevnet.

 7. Budsjet 2018 (Oppsummering)
 7.1. Stitus budsjet. Status: Lukket

 i) Vi hir et forbruk som ligger greit i henhold tl budsjet
 b) Værstisjonen ble noe dyrere enn forventet. Alt ble betilt i år.
 c) Det er ikke benytet midler tl gjørsel.
 d)  kstri utgif tl repirisjon iv «RRiideren» gressklipper.

Vedtak:  spen mener vi ligger i henhold tl budsjet

 8. Diverse
 8.1. In en siker på diverse. Status: Lukket

Møtet ivslutet kl. 1930
23.05.2018n Tore Jemtegiird
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