
VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 20. FEBRUAR 2019

Hvor: Hjemme hos Jens Kristian kl. 18:00.
Tilstede: Kristoffer, Sigurd, Kay, Tom, Jens Kristian, Tore, Espen.

Jens Kristian ønsket de nyvalgte styremedlemmene velkommen.

 1. Gjennomgang referat fra forrige styremøte (15/1-2019)
 1.1. Jens gikk igjennom punktene i referatet. Status: Lukket

 a) Enkelte punkter ble kommentert og åpne punkter tas med på dagens møte.
 1.2. Følgende punkter er fremdeles åpne og behandles på et senere tidspunkt. Status: Åpen

 a) Oljing av plattform til våren.
 Tom kan skaffe vannkanne på 1000 liter som kan brukes ved vasking
 Har også et aggregat som kan drive en høytrykksspyler.

 b) Lufteluke lages i container for å hindre kondens.
 c) Beskyttelse over kamera. Jens har forslag til løsning.
 d) Prosjekt dreneringsgrøft i enden av stripa mot veien.
 e) Rapportering av hendelser (NLF).

Vedtak: Referatet godkjent.

 2.  Fordele arbeidsoppgaver i nytt styre
 2.1. Nytt år og det nye styret fordeler arbeidsoppgavene. Status: Lukket

 a) Følgende ble bestemt:
Leder: Jens Kristian
Nestleder: Kay
Opplæringsleder: Jens Kristian
HMS: Tom
Ungdomsleder: Kristoffer
Styremedlem: Sigurd
Kasserer: Espen
Sekretær: Tore

 b) Tom kunne tenke seg å delta på vårens instruktørkurs. Han sjekker datoer og melder fra til Jens K.

 3. Gjennomgang av årshjulet for perioden.
 3.1. Møtelokaler bestilling er Ok. Status: Lukket
 3.2. Flyplassleie Ok. Status: Lukket
 3.3. Årsmøte Ok. Status: Lukket
 3.4. Oppdatere hjemmesiden med nytt styre. Status: Åpen

 a) Tore oppdaterer hjemmesiden med nye styremedlemmer.
 3.5. Terminliste for Vingtor 2019. Status: Åpen

 a) Tore delte ut et forslag til terminliste:
    • Acrotrening 4. og 5. mai. Audun Thinn, 93223419. Ok i følge Espen.
    • Vingtor Cup 15. og 16. juni. Kunstflyging. Henning Jorkjend, 95268797. Ok i følge Henning.
    • NM F3A 22. til 25. august. NM kunstflyging. (Bjørkelangen) Espen Kvien, 48358116. Ok
    • Høst-treff 17 eller 31. august. Ørjan Rapp, 95904087.  ??? 
    • Tore Paulsen Memorial pattern 21. september. (Jarlsberg flyplass) Espen Kvien, 48358116. ??
 b) Tore sjekker med Ørjan vedrørende dato for Høst-treffet.
 c) Espen sjekker med Ola Fremming om dato for retro-treffet på Jarlsberg.
 d) Tore oppdaterer hjemmesiden og NLF sin terminliste når tilbakemeldig er Ok.

 3.6. Idrettsregistrering NLF. Status: Åpen
 a) Denne skal leveres inn før 30. april. Tore utfører rapporteringen innen fristen.
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 4. Status klubbmøter våren
 4.1. Mars medlemsmøte (5. mars). Status: Åpen

 a) Tema 1: Tore tar en raskt gjennomgang av Sport programmet.
 b) Tema 2: Jens Kristian snakker om oppsett av radio og ror/servo- utslag for best flyopplevelse.

Ønsker diskusjon blant møtedeltakerne.
 4.2. April medlemsmøte (2. april). Status: Åpen

 a) Tema: Geir Fleshe har takket ja til å ta med sin nye store Spitfire.
 4.3. Andre møteaktiviteter. Status: Åpen

 a) Det foreslås å ha et «swap meeting» på juni-møtet (4. juni).

 5. Dugnads prosjekter
 5.1. Utbedre dreneringsgrøft. Status: Åpen

 a) Vi bør vente med arbeid her til vi ser hva grunneier gjør av tilbakefylling selv.
 b) Arbeidet kan bestå i å rake ut klumper og stein og etterhvert så til med gress.
 c) I mellomtiden lager vi gangbro ved hjelp av trepaller.

 5.2. Andre dugnadsoppgaver
 a) Tak over ladestasjon.
 b) Vask og impregnering av platting.
 c) Oppstramming og reparasjon av sikkerhetsnett.
 d) Montere det siste nettet på plattingen.
 e) Jens Kristian tar dugnad opp på kommende klubbmøte.

 6. NM F3A 2019
 6.1. NM info. Status: Åpen

 a) Jens orienterte om seneste utvikling og refererte fra møte i arrangementskomiteen 12. februar.
 b) Det planlegges en befaring på plassen til våren.

 7. Diverse
 7.1. Verve nye medlemmer. Åpen diskusjon. Status: Lukket

 a) Det ble diskutert hvordan klubben kan tiltrekke seg nye medlemmer.
 b) Kursvirksomhet for skoleklasser er en ide men krever mye oppfølging.
 c) Barn bør være over 10 år før de er modne nok til å holde på med hobbyen.
 d) Modellflyging og klubbens anlegg egner seg godt for folk med et handicap. Hvor henvende seg? Alle 

oppfordres til å ha «antenne» åpne.
 7.2. Flyskole på Luftsportsuka. Åpen diskusjon. Status: Lukket

 a) Kristoffer har deltatt på Luftsportsuka flere ganger og har vært veldig fornøyd med opplegget. 
Dessverre ble det ikke modellflyskole på 2018 samlingen.

 b) NLF er på jakt etter en ildsjel som kan tenke seg å dra modellfly-delen av arrangementet.
 c) Kristoffer har vurdert å melde seg, kanskje senere.

 7.3. Melde inn vedtatt kontingent forhøyelse. Status: Åpen
 a) Espen minnet om at klubben må selv melde inn kontingent forhøyelsen som ble vedtatt på årsmøte. 

Det eksisterer et eget skjema for dette.
 b) Espen tar jobben med å melde inn til NLF. Frist for innmelding er i oktober.

Møtet avsluttet kl. 20:00
25.02.2019, Tore Jemtegaard
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