
VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 1. APRIL 2020

Hvor: Telefonmøte kl. 19:30.
Tilstede: Kåre, Kay, Jens Kristian, Tore, Terje.

Jens Kristian hadde kalt inn til et hastemøte på telefon (Skype) vedrørende åpning av Vingtors flyplass etter ny 
avklaring fra Helsedirektoratet. Kun en sak på sakslisten.

 1. Delvis åpning av Vingtors flyplass
 1.1. Delvis åpning av flyplassen etter stengning. Status: Åpen

 a) Jens Kristian startet med å redegjøre for den nye avklaringen fra Helsedirektoratet og de forventede 
kjørereglene fra NLF og modellflyseksjonen.

 b) Gjenåpning av plassen er mulig dersom vi følger reglene om to meters avstand og er maks fem 
stykker tilstede samtidig.

 c) Det ble diskutert om brakke og annet felles utstyr skulle stenges av. Dette ble det enighet om. Likevel 
anses det som trykt å holde lade-plassen åpen. Man unngår berøring ved kun å kople til sine egne 
strømklyper.

 d) Det kan være behov for å holde kontroll med hvor mange som kommer til plassen samtidig. Tore har 
laget et simpelt web-basert system som styret fikk en link til. Systemet ble godt mottatt og link vil bli 
lagt ut på klubbens hjemmeside.

 e) Tore lager et forslag til tekst som publiseres på hjemmesiden og Facebook. Se vedlegg.
Vedtak: Tid for åpning av flyplassen settes til lørdag 4. april. Tore publiserer informasjon om dette på 
klubbens hjemmeside på fredag ettermiddag.

 2. Diverse
 2.1. Dugnad 2020. Status: Åpen

 a) Hva med vårens dugnad?
Vedtak: Vårens dugnadsarbeide settes på vent til ytterligere avklaring av korona-krisen.

Møtet avsluttet kl. 2015
03.04.2020, Tore Jemtegaard
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