
VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 19. SEPTEMBER 2019

Hvor: Ute på flyplassen kl. 18:00.
Tilstede: Jens Kristian, Tore, Espen, Tom, Sigurd.

 1. Gjennomgang referat fra forrige styremøte (11/4-2019)
 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.

 2. Instruktører og politiattest
 2.1. Instruktører. Status: Lukket

 a) Listen over klubbens instruktører er oppdatert pr. dato.
 b) Klubben har meldt Kristoffer Arntsen på høstens instruktørkurs på Gardermoen.

 2.2. Politiattest.  Status: Åpen
 a) Jens Kristian skal søke om politiattest. Men skjema bør fylles ut og signeres av et annet styremedlem. 

Tore har fått med seg skjema og vil se på det.

 3. Plakat på flyplassen med NLF's kriseplan
 3.1. I følge Modellflyboken skal NLF's kriseplan være oppslått på flyplassen. Status: Lukket

 a) Jens Kristian har hengt en slik plakat opp på oppslagstavlen.

 4. Gjennomgang av regnskapstall
 4.1. Espen redegjorde for regnskap mot budsjett så langt i år. Status: Lukket

 a) Klubben har pr. dato ca. kr. 77 000,- på konto.
 b) Vi ligger godt an i henhold til budsjett. Mindre utgifter og høyere inntekter er årsak.
 c) Vi ligger an til å få litt mindre penger fra Grasrotandelen.

 5.  Gjennomgang av årshjulet for perioden.
 5.1. Idretts registrering utført innen frist. Status: Lukket
 5.2. Søke kommunen om Driftstøtte utført og innvilget. Status: Lukket
 5.3. Terminliste til grunneier og nabo levert. God tilbakemelding. Status: Lukket
 5.4. Nye punkter om vedlikehold av førstehjelpsutstyr og brannslukkere er ført inn i Årshjulet.

 6. Planlegge høstmøter og møter på nyåret
 6.1. Møtelokaler 2019/20: Status: Lukket

 a) Jens Kristian har booket følgende datoer hos Skøyen Hovedgård: 
1 oktober 2019
5 november 2019
3 desember 2019
4 februar 2020
3 mars 2020
14 april 2020

 6.2. Klubbmøte 1. okt. Status: Lukket
 a) Hverken Jens Kristian eller Tore har anledning til å stille på dette møtet.
 b) Espen sier seg villig til å kjøre møtet.
 c) Tema er Modellmønstring uten bedømmelse
 d) Tore sender ut innkalling til møtet.

Vedtak: Espen kjører dette møtet. Kaffe / kaker.
 6.3. Klubbmøte 5. nov.  Status: Åpen

 a) Forslag om at tema kan være Triks og Tips.
 b) Tore vil lage en presentasjon om sitt geniale gummibaserte understellsoppheng.
 c) Andre bidragsytere er ønsket. Noe blir tatt på sparket.

Vedtak: Tema for møtet blir Tips og trix
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 6.4. Klubbmøte 3. des. Status: Åpen
 a) Dette er klubbens julemøte.
 b) Servering av pølser og VM i papirfly
 c) Forslag om at Henning kan gi en kort presentasjon av sin nye Futaba topp-radio.

Vedtak: Julemøte etter vante tradisjoner.
 6.5. Klubbmøte 4. feb.  Status: Åpen

 a) Dette er klubbens årsmøte
 6.6. Klubbmøte 3. mars.  Status: Åpen

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

 6.7. Klubbmøte 14. april.  Status: Åpen
 a) Tema her er åpent. Forslag mottas.

 7. Høstdugnad på flyplassen
 7.1. 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 Linojesåpe til behandling
 7.2. Vatre container og rette denne opp. Status: Åpen

 a) Containeren er skjev slik at det er vanskelig å åpne og lukke dørene.
Vedtak:  Container jekkes opp og understøttes til rett nivå.

 7.3. Generell rydding i brakke.  Status: Åpen
 a) Rydde gulv og hyller

 7.4. Rense klipperne for gress og smøring for vinteren. Vurdere å ta ut batteriene.
 7.5. Tidspunkt for dugnaden. Status: Åpen

Vedtak: Arbeidsdato er satt til lørdag den 19. oktober.

 8. Oppsummering av NM F3A 2019
 8.1. Generell informasjon og oppsummering. Status: Lukket

 a) Jens Kristian redegjorde for hvordan arrangementet hadde gått og var meget fornøyd.
 b) Mange med og jobbet stevnedagene.
 c) Gode sportslige resultater fra klubbens medlemmer.
 d) Stevnet ga et solid overskudd til klubbkassen.

Vedtak: Godt jobbet av Vingtor!

 9. Diverse
 9.1. NLF ved Jon Gunnar Wold har foretatt et klubbesøk hos Vingtor. Status: Lukket

 a) Jon Gunnar har foretatt et offisielt klubbesøk hos Vingtor den 10. september 2019 i henhold til 
Modellflyhåndboka. Han fant ingen saker å sette fingeren på. Alt ok.

 9.2. Sommerleir på Breivold.  Status: Lukket
 a) Jens Kristian luftet et forslag om at Vingtor kunne stå for en type sommerleir for unge modellflygere 

på Breivold gård ved Nesset. Dette som erstatning for modellfly leieren som ikke lenger holdes i 
forbindelse med Luftsportsuka på Starmoen. Leiren tenkes holdt på vårparten.

 b) Jens har drøftet saken med Jon Gunnar Wold og Espen Kvien som synes dette er en god ide.
 c) Det ble ikke fattet vedtak i saken på dette møte. Status vil derfor være lukket til det foreligger mer 

opplysninger.

Møtet avsluttet kl. 1900
23.09.2019, Tore Jemtegaard
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