
REFERAT FRA STYREMØTE VINGTOR 18. MARS 2014
Hos Roy.

Tilstede: Roy, Kim, Jens Kristian, Lars, Kay, Tore

 1. Innkalling godkjent

 2. Klage på flystøy fra nabo.
 1. Klagen kommer via telefon til Roy fra Solberg gården (Willy Grønstvet). I hovedsak går 

klagene på følgende:
 1. Mener åpningstidene på plassen er for lange.
 2. Kommet en del større fly som bråker mer sammen med «Hylere».
 3. Holder på lenge utover kvelden.
 4. Ønsker å regulere åpningstidene, stenge tidligere.

 2. Styret tar klagen svært alvorlig. Det vedtas at styreleder og flyplass sjef oppretter dialog 
med grunneierne. I hovedsak dreier dette seg om å skape forståelse for betydelig 
skjerping av støynivåer gjennom kontrollmålinger av alle fly etter spesifikasjoner angitt 
av Norges Luftsportforbund og klubbledelse. Videre skal flysoner angis og skjerpes. 
Dette gjøres ved at det utarbeides informasjon til det enkelte medlem, samt monteres ny 
og omfattende varselplakat på flystripa. Her beskrives all adferd på stripa og i luften, 
samt generell informasjon til medlemmene. Medlemmer anmodes om å føre logg for 
hvert besøk, loggbok er på plass i klubbhus. Det vil i tillegg bli gitt skriftlig informasjon 
til alle medlemmer, samt at regelverket vil bli gjennomgått på neste klubbmøte. Regler 
som ikke overholdes vil bli påtalt, og styret vil ha sanksjonsmuligheter dersom regler 
ikke følges etter påtale.

 3. Kay sjekker status på støymåleren. Om den er defekt kjøper han inn en ny fra f.eks. 
Biltema eller Claes Ohlson.

 3. Diverse
 1. Møteprogram

 1. April: Roy går igjennom flyplassreglementet med flysektorer og flytider. 
 2. April: Tore forteller og viser bilder av Sport- og det nye Nordic- 

kunstflyprogrammet.
 3. Månedens modell? Kanskje Thore Nylund vil vise frem sitt nyeste prosjekt?
 4. Mai-møte: Skala fly ved Ingolf
 5. Mai-møte: Vingtors modellmønstring
 6. Høsten: Besøk på Flysamlingen på Gardermoen. Jens Kristian sjekker mulighet for 

gruppebesøk.
 2. Ny lås på brakka

 1. Det bestemmes at vi handler inn kodelås til brakke og bod.
 3. Bytte sikkerhetsnett på plassen

 1. Forslag om et høyere nett med kun en åpning på midten. Støttes opp med wire.
 2. Det nevnes problemer med bakkefeste av høye master. Et alternativ er å bruke 

samme høyde som nå med enkle bakkespyd og wire-feste.
 4. Neste styremøte holdes på flyplassen medio april. Roy innkaller senere.

 1. Styret tar en befaring på hva som skal gjøres ute på flyplassen. Eksempler på 
nødvendig vedlikehold: Nytt sikkerhetsnett, Løfte redskapsbod, Gjødsle/kalke plen, 
Vaske og beise platting (terrassen).

Møtet avsluttet kl 09:00

Tore Jemtegaard


