
VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 22. AUGUST 2017
Hvor: Klubbhuset kl. 17:00.
Tilstede: Jens Kristian, Tore, Knut, Kristoffer.

 1. Gjennomgang referat fra forrige styremøte (20/4-2017)
 1.1. Jens gikk igjennom punktene i referatet. Status: Lukket

 a) Enkelte punkter ble kommentert og åpne punkter tas med på dagens møte.
Vedtak: Referatet godkjent.

 2.  2. Gjennomgang av årshjulet for perioden.
 2.1. Gjennomgang årshjul Status: Åpen

 a) Ingen nye action påkrevet i nåværende periode.
 b) Jens Kristian kaller inn til nytt styremøte i sept/okt.
 c) Sak fra forrige styremøte står fremdeles åpen. Se punkt 2.2. under.

 2.2. Vedrørende flyplass leie. Status: Åpen
 a) Vi vedtar å sette naboen bak parkeringsplassen på julegave-listen.
 b) Vi vedtar å sette nabo-kompensasjonen likt for de to naboene (Ikke grunneier).
 c) Vi vedtar å betale flyplassleie i januar.

Vedtak: Tore oppdaterer Organisasjonsplanen tilsvarende.

 3. Høstmøter videre ut året
 3.1. Møtelokaler 2017/18: Status: Lukket

 a) Jens Kristian har bestilt møtelokaler hos Nordre Skøyen hovedgård 3. oktober, 7. nov., 5. des., 6. feb., 
6. mars, 10. april (OBS! Andre tirsdagen i måneden pga. påsken.)

 3.2. Møteaktiviteter. Status: Åpen
 a) 5. sept.: Utemøte. Fri flyging, grilling, Klubben stiller med wiener og grill-pølser. Drikke kjøpes selv. Vi 

har Vips!
3. okt.: Jubileumsmiddag. Alternativ vanlig møte med gjennomgang av teori og krav i forbindelse med
A-beviset.
7. nov.: Tema full size acro v/Thore Thoresen. Alternativ teori A-bevis.
5. des.: Julemøte med VM i papirfly, pølser og kos.
Vedtak: Jens og Tore jobber videre med jubileumsmiddagsprosjektet. Tore hører med Thore 
vedrørende hans foredrag.

 3.3. Andre møteaktiviteter. Status: Åpen
 a) Swap meeting/loppemarked kom opp på forrige møte som en ide klubben kunne gjøre noe mer ut av.

Knut mener dette er en aktivitet vi kan komme tilbake til til våren
Vedtak: Knut og Roy jobber videre med konseptet.

 4. Prosjekt Container
 4.1. Kjøp av container. Status: Åpen

 a) Jens Kristian informerte om status. Den gamle redskapsboden er revet og kjørt bort. Nytt fundament 
av Lecablokker er satt opp. Jobbene gikk veldig greit, med godt oppmøte på dugnadsdagene.

 b) Neste oppgave er å få plassert den nye containeren på Lecablokkene. Mørk har tatt på seg å frakte 
denne til plassen. Mørk vil kontakte Espen når dette skal skje. Det bør være et par mann tilstede.

 c) Når containeren er på plass, kan arbeidet med innredning skje.
 d) Det er ønske fra styret og flere at ny og sikrere ladestasjon kommer opp. Kapasiteten kan økes med 

nye batterier og et nytt panel i tillegg. Montering av vindmølle er også under uttesting.
Vedtak: Styret følger saken tett opp videre. Større kostnader ved nye innkjøp legges frem på 
kommende årsmøte.

 5. Kjøp av ny gressklipper
 5.1. Tilbud på ny gressklipper

 a) Klubben har fått et tilbud via Jens Kristian om å kjøpe en Jonsered Frontrider gressklipper fra et 
dødsbo for kr. 5000,-. Slike klippere koster ny rundt kr 35000,- og tilbudet anses som et kupp og kan 
supplere eller overta for vår nåværende klipper.
Vedtak: Styret takker ja til tilbudet og ber Jens Kristian om å gjennomføre kjøpet.
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 6. Vingtors 60 års jubileum
 6.1. Jubileumseffekter. Status: Lukket

 a) Klistremerker og vimpel er innkjøpt og i bruk blant medlemmene.
 6.2. Jubileumsmiddag. Status: Åpen

 a) Gruppen tenker seg følgende innhold for kvelden:
• Servering av velkomstdrink (betales av klubben)
• Leder ønsker velkommen og presenterer kveldens toastmaster
• Det serveres forrett
• Kort tale
• Det serveres hovedrett
• Tale. Kortfattet gjennomgang av Vingtors historie
• Kaffe og kaker
• Gjennom hele, eller deler av seansen, vises en bilde kavalkade fra klubbens historie på storskjerm i bakgrunnen.
• Oppbrudd
• Varighet fra kl. 1800 til 2100.

 b) Gruppen har sett noe på priser og sted for en festmiddag. Det virker som om prisnivået i Oslo ligger 
på rundt kr 600,-for en tre retters middag.

 c) Dato for arrangementet foreslås å være 3. oktober. Dette er en tirsdag og vanlig møtedato for Vingtor.
 d) Et tilbud om tapasmiddag på Teknisk museum virker interessant.

Vedtak: Jens Kristian og Tore jobber videre med sted og meny. Innbydelse sendes ut så snart sted og 
pris er fastsatt.

 7. Gjennomgang av budsjett
 7.1. Budsjett/regnskap. Status: Lukket

 a) Espen hadde meldt avbud slik at Jens Kristian ledet gjennomgangen.
 b) Inntektene har gått noe ned samtidig som utgiftene også er redusert. Dette skyldes først og fremst 

redusert medlemsantall.
 c) Generelt har klubben greit med midler på bok.
 d) Styret påpeker at stevner og treff som klubben arrangerer fortrinnsvis skal gå i pluss. Dette oppnås 

ved at klubben enten tar en startavgift pr. deltaker eller ved salg av mat og drikke. Klubben har Vips.
Vedtak: Klubben har god kontroll på pengestrømmen og kapitalbeholdningen.

 7.2. Reklamefolder: Status: Åpen
 a) På forrige styremøte ble det foreslått og lage en ny reklamefolder for klubben. Dette til bruk i 

rekrutteringsformål. En eldre utgave av en slik folder ble funnet frem og Jens Kristian tok på seg å lage
et forslag til ny tekst og nye bilder. Tore er villig til å bistå i dette arbeidet.
Vedtak: Jens Kristian kjører saken videre.

 8. Sikkerhetsgjerde og tøymerker – Ønske fra medlemmene
 8.1. Sikkerhetsgjerde: Status: Åpen

 a) Det er kommet et forslag fra medlemmer at det også monteres et ekstra sikkerhetsgjerde på 
rekkverket i syd på den nye verandaen.

 b) Klubben har et ubenyttet nett liggende i redskapsboden.
Vedtak: Eksisterende ledige nett settes opp på sydenden av veranda. Jens Kristian handler inn 
nødvendige materialer.

 8.2. Tøymerker med Vingtorlogo
 a) Enkelte medlemmer har uttrykt ønske om at klubben får laget tøymerker med Vingtor logo til å sy på 

jakker, luer osv.
 b) Et godt forslag, men er det interesse nok i klubben for dette? Kapital vil bli bundet opp.

Vedtak: Jens Kristian forhører seg litt i markedet om produksjon og priser.

 9. Diverse
 9.1. Ingen saker på diverse. Status: Lukket

Møtet avsluttet kl. 1830
24.08.2017, Tore Jemtegaard
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