
VINGTOR RC CLUB - REFERAT FRA STYREMØTE 28. JUNI 2016

Hvor: Vingtors flystripe kl. 17:00 til 19:15
Tilstede: Roy, Espen, Jens Kristian, Tore

 1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte
 1.1. Klubbeffekter

 a) Ikke mye etterspørsel etter jakker og skjorter, sitteunderlag.
 1.2. Uttak fra konto

 a) Ikke registrert mange uttak i sommer. Det forventes større behov til høsten.
 1.3. Terminlisten

 a) Terminlisten er ok. 
 2. Status årshjul og andre aktiviteter

 2.1. Stevneaktivitet.
 a) Pattern weekend, VingtorCup og Skala-treffet har gått bra med godt besøk. Det er opptil 

arrangørene å bestemme hvor mye de vil gjøre ut av et slikt stevne. VingtorCup gikk med et 
betydelig overskudd. Det er ikke sikkert det kommer noe regnskap fra Warbird-treffet.

 2.2. Flyuka Starmoen
 a) Jens Kristian berømmer Roy Johansen for den innsatsen han gjorde i forkant og under Flyuka 

på Starmoen. For modellflygerne er uka blitt mye bedre under hans ledelse. Andre som 
fortjener honnør i forbindelse med uka er Jens Kristian (Instruktør) samt Tor Andreassen og 
Kay krogstadmo som bidro med klargjøring av fly. Alle fly er hele etter uken. Jens Kristian har 
donert en OS 120 firtakter til klubbens store Telemaster.

 3. Status søknad midler til ny terrasse
 3.1. Søknaden er innvilget

 a) Søknaden om støtte til bygging av ny terrasse med rullestolrampe er innvilget fra 
Idrettsforbundet med kr 10 000,-. Se også punkt 5 i agendaen.

 4. Gjennomgang av klubens økonomi/budget (Espen).
 4.1. Status halvårsregnskap

 a) Espen forteller at han dessverre ikke er ferdig med halvårsregnskapet. Han kan imidlertid 
opplyse at den økonomiske situasjonen er god og at klubben har ca. kr 77 000,- på konto. 
Noe av dette er bundet opp i fond, slik som Gressklippefondet. Han mener vi har ca. kr. 
40 000,- i frie midler.

 4.2. Kontant-kasse
 a) Espen foreslår å kutte ut kontant kassen. Denne benyttes ikke lenger og kan erstattes av 

nyere teknologi som bankterminal og Wips.
 b) Jens Kristian vil sjekke med banken hva en løsning med Wips vil koste for klubben vår.

 5. Planlegge dugnad bygging av ny terrasse
 5.1. Dedikert leder for prosjektet

 a) Tore mener det er viktig at dette prosjektet har en dedikert leder og spør om Roy vil ta på seg
jobben som byggeformann. Dette takket han ja til.

 5.2. Informere grunneier
 a) Tore minnet om at det er viktig å avklare med grunneier før en så stor endring gjøres på 

plassen. Det vil komme nye rekkverk og plattinger.
 b) Roy har allerede laget tegninger og bestemmer oppstart for prosjektet selv.
 c) Etter møtet ble det foretatt kontrollmålinger og material liste satt opp.
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 6. Gresklipping på Vintorstripa (klippeliste)
 6.1. Gressklipping og klippe liste

 a) Jens Kristian synes det er leit at ikke flere klubbmedlemmer skriver seg opp på klippelisten. 
Han har helt rett i det. Men gresset blir stort sett klippet likevel. Folk tar gjerne en tørn på 
lørdager eller når de ser at gresset er langt. Vi bestemte å se situasjonen an utover 
sommeren/høsten. Ikke behov for spesielle tiltak nå.

 7. Befaring av flystripa etter dugnad
 7.1. Feltene med grus gror stadig mer igjen og banen er blitt betydelig bedre. Jens Kristian foreslår å 

kjøpe inn noen sekker med jord og gressfrø til høsten. De feltene som fremdeles er noe åpne kan
sås til og dekkes med jord. Så vil dette vokse opp sammen med gresset neste år. Tiltaket støttes.

 8. Diverse
 8.1. Redskapsboden

 a) Det ble foreslått å rive den gamle redskapsboden og erstatte den med en ny (brukt) metall 
container. Prisen for en slik kan ligge på mellom 10 og 20 tusen kroner. Her ville det bli mye 
mer plass til utstyret vårt og kanskje noen av stolene som nå står inne i klubbhuset.

 b) Tore minner igjen om at vi må hente tillatelse fra grunneier når såpass store endringer skal 
gjøres på plassen.

 c) Det besluttes å vente til etter at terrasse-prosjektet er over.

Møtet avsluttet 19.15.

Referent: Tore Jemtegaard
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