
VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 23. APRIL 2020

Hvor: Ute på flyplassen kl. 17:00.
Tilstede: Kåre, Jens Kristian, Tore, Tom, Terje.

 1. Gjennomgang referat fra forrige styremøte (1/4-2020)
 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.  Gjennomgang av årshjulet for perioden.
 2.1. Idrettregistrering. Status: Åpen

 a) Frist 30/4.
Vedtak: Tore gjør rapporteringen innen fristen.

 2.2. Besøk hos naboer. Status: Åpen
 a) Status på slikt møte er uavklart.

 3. Vingtors stevner og treff 2020
Flere av klubbens oppsatte arrangement går ut grunnet korona krisen.
 3.1. Warbird treff: Status: Lukket

 a) Warbird treffet utsettes til høsten etter ferien. Kåre foreslår slutten av august/ begynnelsen av 
september.

 b) Et forslag er 12 september
Vedtak: Kåre er primus motor for stevnet og holder tak i dette.

 3.2. Acrotrening. Status: Lukket
 a) Acrotrening var planlagt til lørdag 2. mai.

Vedtak: Avlyses. Audun er varslet i følge Jens Kristian.
 3.3. VingtorCup. Status: Åpen

 a) VingtorCup den 27 til 28 juni står fremdeles åpen. Styret ser det an.

 4. Status klubbmøter sommer/høst 2020
 4.1. Mai. Status: Lukket

 a) Mai-møtet ute på plassen skulle være den 5. mai.
Vedtak: Mai-møte avlyses.

 4.2. Juni. Status: Åpen
 a) Juni-møtet med loppemarkeder oppsatt til 2. juni.

Vedtak: Vi ser dette møtet an.
 4.3. Høst-møtene. Status: Lukket

 a) Dato for første møte til høsten er 1. september.
Vedtak: Styret ser situasjonen an.

 5. Dugnad  2020
 5.1. Heller under mekkebord. Status: Åpen

 a) Terje foreslår å komme igang med dette arbeidet nå.
 b) Jens ringer Eirik og han kan tenke seg å begynne arbeidet ca 10 mai. Han tar kontakt når maskinen er 

klar.
 c) Alle som kommer på dugnad bes ta med egne egnede redskaper som jernriver og krafser.

Vedtak: Vi venter med start til Eirik tar kontakt.
 5.2. Andre dugnadsoppgaver. Status: Åpen

 a) Sikkerhetsnettene har behov for oppstramming.
 b) Det er ønske om å vaske brakke for klargjøring til nytt strøk med maling. Tom har beholder som 

rommer 1000 liter vann. Jens har pumpe som kanskje kan benyttes.
Vedtak: Det ble ikke satt en startdato her.
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 6. Diverse
 6.1. Korona begrensninger på flyplassen. Status: Lukket

 a) Klubben har siden begynnelsen av mars hatt strenge begrensninger på bruk av flyplassen. Flyging er 
kommet i gang, fem personer om gangen.

 b) Nå er det ønske fra medlemmene om å myke enda litt opp på begrensningene.
 c) Forslaget går ut på å tillate to grupper på maks fem personer i hver.
 d) Gruppene plasserer seg en på hver ende av klubbhuset.
 e) Tore ser på utvidelsen i «UtÅfly» listen.
 f) Fint om endringen kan komme før helgen.

Vedtak: Styret åpner for to grupper av fem piloter, en på hver ende av klubbhuset. Andre regler 
består.

Møtet avsluttet kl. 1830
28.04.2020, Tore Jemtegaard
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