
VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 19. AUGUST 2020

Hvor: Ute på flyplassen kl. 18:00.
Tilstede: Kåre, Jens Kristian, Tore, Tom, Espen.

 1. Gjennomgang referat fra forrige styremøte (23/4-2020)
 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. Bestille møtelokaler for 2020. Status: Åpen

 a) Tidspunkt for møter bestemmes under møte-punkt 4.
Vedtak: Jens Kristian sender en bestilling på møtelokaler for kommende møte sesong.

 3. Klage fra nabo vedrørende støy
 3.1. Klage fra Willy Kristoffer Grønstvet. Status: Lukket

 a) Den 4. juli så vår nabo seg nødt til å komme ned på flyplassen da han mente en av våre modeller 
støyet i høy grad.

 b) Det ble etter noen dager sendt en beklagelse for hendelsen fra styret til nabo samt en rapport til 
klubbens medlemmer.

 c) Saken ser ut til å ha roet seg ned men styret ønsker å gjøre endringer i dagens regelverk samt og se på
mulighet for å lagre støymåleskjemaene digitalt på nettet.

 3.2. Lagring av måleskjema på nett. Status: Åpen
 a) Tore viste frem en enkel nettløsning hvor tanken er at det tas bilde av måleskjema med mobilkamera 

og at bilde så lastes opp på nettet sammen med enkelte nøkkeldata. Nøkkeldataene vil gjøre bildene 
søkbare.

 b) Tore fikk aksept for løsningen og vil arbeide videre med denne.
 3.3. Endringer i flyplass reglementet vedrørende støy. Status: Åpen

 a) Tore spør om det kan være en ide å sette begrensninger på motor volum f.eks. ved 35 ccm. Ikke 
stemning for det, da det er  støyen som må begrenses, uansett motorvolum.

 b) Kåre tar opp dette med flere motorfly i luften samtidig og foreslår at, er motorene større en f.eks. 30 
ccm, skal det kun være et fly med forbrenningsmotor i luften av gangen.

 c) Tom har tanker rundt dette med måle metodene våre. Ved store fly heter det at disse kan stå på 
bakken under målingen. Bakken og gresset demper støyen betydelig og kan gi feil måleresultat.

 d) Det foreslås å finne frem stativet for fly som klubben har tilgjengelig og så gjøre en test om stativet 
kan benyttes på store modeller. Jens og Tom vil se på dette.

 e) Jens Kristian foreslår at måleskjema bør ha en gyldighetstid på to år. Ved utløp må ny måling finne 
sted. Ved eierskifte bør også ny måling finne sted.

 f) Støyreglene kan fravikes ved stevner og treff dersom klubben varsler naboer i forkant (Om våren).
 g) Jens Kristian påpeker at alle må godta at en kontrollmåling utføres når som helst. F.eks. ved 

tvilstilfeller og ved spørsmål fra naboer.
 h) Klage fra naboer må håndteres på en høflig og god måte. Flyging av angjeldende modell stanses og 

rapport om hendelsen sendes styret umiddelbart.
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 4. Planlegge møter høst/vår
 4.1. Møtelokaler 2020: Status: Åpen

 a) Dato for møter blir som følger
1. september: Ute på plassen. Tema støyklage fra nabo. Hva gjør vi?
Oktober inget klubbmøte!
3. november:  Innemøte. Mulig tema 3D-printing.
1. desember: Julemøte. Standard opplegg, VM og pølser
Januar inget klubbmøte.
2. februar: Årsmøte
2. mars: Innemøte. Tema åpent
April: Dugnadsmøte på plassen. Dato bestemmes senere.
Mai og juni-møte bestemmes senere.

Vedtak: Jens Kristian bestiller møtelokaler tilsvarende.

 5. Dugnad høst 2020
 5.1. Mange fine oppgaver ble utført våren 2020 Status: Lukket

 a) Vårt største og flotteste prosjekt var opparbeidelse av stein-heller under mekke bordene.
 b) Dette ble supert og profesjonelt utført av Eirik Kjelland Olsen. Styret sier tusen takk!

 5.2. Gjenstående arbeider fra i våres. Status: Lukket
 a) Det er et sterkt behov for å vaske og male klubbhuset. Det gjelder både hvit farge rundt vinduer samt 

gul farge på vegger.
 b) Det er spørsmål om når dette bør gjøres.
 c) Høsten er et dårlig tidspunkt for maling. Det foreslås å utsette jobben til våren.

Vedtak: Vask og maling av klubbhus utsettes til våren 2020.

 6. Klubbens nettside oppdatert
 6.1. Koder og plattform til klubbens hjemmeside (vingtor.org) er utdatert. Status: Åpen

 a) Koder og plattform til klubbens hjemmeside (vingtor.org) er gammelt og drifter av hjemmesiden, 
Hasse Andre Rud i WPCODE, sier det er på tide med en oppdatering.

 b) Oppdatering er bestilt til en pris av kr 10 000,- + mva.
 c) Hasse sier oppdatering er utført men ikke lagt ut i produksjon. Han ber om tilbakemelding.
 d) Espen har mottatt faktura.

 7. Diverse
 7.1. Arrangement høst 2020. Status: Åpen

 a) Oppsatt høst-treff 5. sept. går ut. Tore gir beskjed til Ørjan.
 b) Kåre Teppen kjører Warbird/Old-timer samling 12. sept. Innbydelser legges ut på Facebook og 

hjemmeside.
 c) Retro pattern-treff dras i gang av Espen den 19. sept. Tore gjør klar innbydelse.

Møtet avsluttet kl. 1930
24.08.2020, Tore Jemtegaard
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