
VINGTOR RC CLUB - REFERAT FRA STYREMØTE 22. SEPTEMBER 2016

Hvor: Vingtors flystripe kl. 17:00 til 18:30
Tilstede: Jens Kristian, Knut, Tore. Espen på telefon.

 1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte
 1.1. Stevneaktivitet 

 a) Jens Kristian fortalte at det var enkelte som ytret ønske om et eget arrangement på plassen 
vedrørende seilfly. Det kunne være seilflyslep, motorglidere eller kanskje opptrekk med vinsj 
eller strikk.

 1.2. Ellers ingen bemerkninger til referatet.

 2. Gjennomgang av årshjul for perioden
 2.1. Årshjulet

 a) Ingen aktuelle punkter i denne periode.
 b) Neste punkt på Årshjulet dreier seg om et eget styremøte hvor styret skal behandle status for

klubbens økonomi og forberedelser til årsmøtet. Dette er i november.

 3. Planlegge høstens klubbmøter
 3.1. Lokaler

 a) Nordre Skøyen hovedgård har fått nye eiere. Det bør så hurtig som mulig sjekkes at 
møtedatoene er korrekt registrert hos de nye eierne. Datoene er 4. oktober, 1. november og 
6. desember. Betaling skal være utført i følge Espen.
Vedtak: Jens Kristian kontakter eierne og sjekker datoer, betaling og priser for neste år.

 b) Avhengig av priser og tilgjengelighet bør klubben vurdere å bytte møtelokaler. Styret behøver
tips om egnede møtelokaler fra medlemmene.

 3.2. Klubbmøte innhold
 a) Det ble foretatt en brainstorming. Vi har tre møter i høst-sesongen: Espen foreslo å invitere 

Jon Gunnar Wold til å snakke om det som skjer på verdensfronten vedrørende lover, regler 
og sikkerhet for modellfly. Dette kunne bli på novembermøtet.
Vedtak: Jens Kristian kontakter Jon Gunnar om dette.

 b) Knut kunne tenke seg at bilder, presentasjon og snakk rundt gamle retro modeller kunne 
være interessant. Hvem kunne tenke seg å holde et slikt innlegg?

 c) Til oktobermøtet foreslo Tore at det kunne passe med en gjennomgang av årets stevner og 
treff. Flere av medlemmene kunne si noen ord om det de har opplevet og vi kan vise bilder 
og video på storskjerm.
Vedtak: Tore forsøker å koordinere bilder og folk som vil rapportere fra sine modellfly 
opplevelser 2016.

 d) Opplegget for desembermøtet er forholdsvis greit: Pølse servering og VM i papirfly. Kanskje 
en video eller annet i tillegg.

 4. Bestilling av nye klubbmerker, vimpel og jubileumskrus
 4.1. Vingtor merker

 a) Vi er tomme for de gamle merkene og klubben bør bestille nye. Det ble enighet om å bestille 
nye i samme størrelsene som de gamle, et stort og et lite merke.

 b) Jens Kristian foreslo å legge på en liten ekstra tekst i underkant av det største klubbmerket. 
«Vingtor 60 år 1957 – 2017» Teksten kunne legges i underkant av logoen på en slik måte at 
det kan klippes av om man ikke ønsker denne delen lenger.

 c) Tore gjør et forsøk på design av en slik tekst og angir mål. Mulig vi kan få kontakt med 
vedkommende som gjorde layouten på vårt nye merke for noen år siden.
Vedtak: Etter at design, størrelser og antall er fastsatt, hentes pris fra trykkerier.
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 4.2. Vingtor vimpel
 a) Som et ledd i profileringen av vårt 60 års jubileum, foreslår Jens Kristian at klubben går til 

innkjøp av et seil eller vimpel med et passende vingtormerke på. Denne vil være portabel og 
kan tas med på stevner og treff hvor medlemmene deltar. Knut og Tore synes det er en god 
ide selv om de var noe tvilsomme til om vimpelen ville bli særlig mye benyttet. Men som et 
ledd i 60 års markeringen er det en god ide.
Vedtak: Jens Kristian sjekker med firmaet som produserte jakkene våre om pris for en stykk.

 4.3. Krus med logo
 a) En annen minneartikkel kunne være et krus med Vingtorlogo eller kanskje en termokopp 

type. Felles må være at de er av god kvalitet.
Vedtak: Jens Kristian sjekker med firmaet som produserte jakkene våre om priser.

 5. Vingtors 60 års jubileum
 5.1. Jubileumsfest

 a) De fremmøtte styrerepresentantene var enige om at det ville være moro om vi fikk til en 
jubileumsmiddag i anledning 60 års jubileet. Vi snakket løst rundt saken.

 b) Rett tidspunkt vil være på høsten. F. eks. fredag 6. oktober 2017. 6. oktober skal være datoen
da klubben ble tatt opp i NLF (NAK).

 c) Åpent for å ha med ledsager
 d) Egenandel for pr. person, bindende påmelding. Det tenkes at klubben sponser deler av 

middagen (Kroner 100/200).
 e) Audun ble foreslått som toastmaster. Uredd, god til å prate, morsom.
 f) Diskusjon om hvilke type lokale. Leie lokale, bestille mat? Bestille plass (langbord) hos en 

restaurant. Tore foreslo Hotell Europa som et alternativ. Har bra selskapslokaler. Regn med 
800,- til 1000,- pr. pers for full pakke.

 5.2. Jubileumsstevne
 a) Knut foreslo at vi også burde ha et dedikert 60 års jubileumsstevne ute på plassen.

 6. Kjøp av container for oppbevaring av klubbens eiendeler
 6.1. Stålcontainer

 a) Det har tidligere vært drøftet om det er hensiktsmessig å gå til innkjøp av en 8 – 10 fot 
stålcontainer for oppbevaring av vårt utstyr som gressklipper, oppsamler og annet. Enten 
som en erstatting for boden vi har i dag, eller som et tillegg. Grunneieren har gitt oss 
tillatelse til å plassere en mindre container på plassen. Espen anslår pris til mellom kr. 
10.000,- og kr. 30.000,-.

 b) Espen mener en av fordelene er at vi får større plass til vårt utstyr slik at klubbhuset kan 
fremstå mer ryddig.

 c) Tore ba alle om å tenke godt igjennom om det virkelig var et behov for større lagringsplass 
nå. Containeren vil virke stor i landskapet og vil ikke være særlig vakker å se på samtidig som 
dette vil bli en betydelig utgift for klubben.
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte hvor forhåpentlig flere styremedlemmer vil være 
tilstede.

Side 2 av 3



 7. Innspill fra medlemmer om anskaffelse av værstasjon på flyplassen
 7.1. Værstasjon

 a) Roy Nylander og Tor Andreassen har begge sendt inn forslag om at klubben monterer en 
værstasjon ute på flyfeltet. Denne vil kunne vise temperatur, vindhastighet og vindretning på 
en egen web-side. I tillegg vil den kunne vise øyeblikksbilder fra plassen.

 b) Styret setter meget stor pris på at det kommer innspill fra medlemmene. Vi diskuterte saken, 
men måtte konkludere med at styret ikke var beslutningsdyktige i kveld til å avgjøre en så 
stor kostnad (kr. 10.000,- til kr. 15.000,-). Det ble også bemerket at plassen vår ikke har 
tilgang til 220 volt og den effekten vi får fra solceller kun er nok til lading av små batterier til 
flyging.

 c) Saken utsettes til neste styremøte.

 8. Planlegge videre dugnad på stripa
 8.1. Resterende arbeider på plattingen

 a) Det står igjen noe arbeid på rekverket men dette er ikke mer enn vi kan klare på lørdager 
hvor det ofte er flygere og mannskap ute likevel.

 b) Stor avfallscontainer må bestilles når alt arbeid er ferdig. Viktig at det blir tatt før frosten 
kommer.

 c) Montere manglende sikkerhetsnett på det nye rekkverket ut mot flyplassen. Jens Kristian 
foreslår å benytte galvaniserte rør som master for nettet. Disse kan enkelt demonteres ved 
vedlikehold.

 d) Litt vedlikehold gjenstår på det gamle nettet. Linen sitter ikke like godt festet på toppen av 
alle stolpene. Tore ser på dette.

 9. Diverse
 9.1. Forberede årsmøte

 a) Tore mente det kunne være en ide å ta kontakte valgkomiteen på et tidlig tidspunkt slik at 
disse kunne få god tid til sitt arbeid.

 b) Hvem som er på valg i styret står beskrevet i referatet fra seneste årsmøte. 

Møtet avsluttet 18:30.

Referent: Tore Jemtegaard
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