
VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 26. OKTOBER 2020

Hvor: I klubbhuset kl. 17:00.
Tilstede: Kay, Terje, Kåre, Tom, Jens Kristian, Tore.

 1. Gjennomgang referat fra forrige styremøte (19/8-2020)
 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.

 1.2. Vedrørende Lagring av måleskjema på nett.
 a) Programmet er nærmest ferdig. Testing gjenstår
 b) Tidligere måleskjemaer må skannes og registreres. Jens Kristian påtar seg å ta med skjemaene på 

jobben for skanning. Tore ønsker JPG bildefiler.

 2.  Gjennomgang av årshjulet for perioden.
 2.1. November 2020. Årsmøte. Status: Åpen

 a) Det holdes et styremøte i november hvor planer for årsmøte legges.
Vedtak: Jens Kristian innkaller til møte.

 2.2. Desember 2020. Julegaver. Status: Åpen
 a) Husk julegaver i desember!

Vedtak: Jens Kristian og Tom besøker grunneier og nabo i desember.

 3. Soringsliste Covid-19 på flyplassen
 3.1. Sporingsliste: Status: Åpen

 a) Kåre har laget et forslag til sporingsliste som medlemmene bes bruke ved besøk på flyplassen.
 b) Listen blir liggende i klubbhuset og må mangfoldiggjøres.
 c) Melding om listen må ut til medlemmene.

Vedtak: Tore skriver ut et antall eksemplarer og omtaler saken i medlemsbladet og på hjemmesiden.

 4. Ny henvendelse fra nabo om støy 17. okt 2020
 4.1. Flyging med jet-motor. Status: Åpen

 a) Nabo Willy forsøkte å ringe Roy Nylander da det var nummeret han hadde til klubben. Jens Kristian 
tok kontakt og fikk høre at det var jet-flyet det ble klaget på. Nabo syntes det var ekstra mye lyd fra 
dette flyet. Samtalen med nabo var ellers hyggelig og nabo ønsket et forslag til løsning fra klubben.

 b) Kåre påpeker at slik lyd spres mer i terrenget. Spredning er ellers avhengig av vindretning.
 c) Kay mener spredning er avhengig av vindretning og flystil.
 d) Tom minner om at slike fly må ha et visst pådrag og skyv hele tiden.
 e) Terje foreslår at flyging med jet begrenset til tirsdager. Flyet må likevel være innenfor grensen på 86 

dB.
 f) Jens Kristian mener det er viktig å beholde regelverket slik det er i dag. Nabo har gitt aksept på flyging

med jet kun tirsdager.
Vedtak: Tore formulerte en tekst som omhandlet flyging med jet-motor kun på tirsdager. Denne ble 
lest opp og enstemmig vedtatt. Vedtaket gjøres tilgjengelig på hjemmesiden og må legges inn i 
klubbens flyplassreglement.

 5. Klubbmøte/dugnad november
 5.1. Klubbmøte/dugnad nov: Status: Åpen

 a) Klubbmøte innendørs avlyses grunnet Covid 19 situasjonen.
 b) Jens Kristian foreslår i stedet at det holdes en høst-dugnad i november.
 c) Dato for dugnaden settes til 7. november kl. 1200.
 d) Oppgaver: -Rydde i brakke og -Klargjøre klipperne for vinteren.
 e) Det foreslås å tilby pølser med lompe på dugnaden. Tore spør hvem som handler og arrangerer. Det 

ble ingen avklaring på dette.
 f) Jens Kristian kan dessverre ikke komme denne dato.
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 6. Diverse
 6.1. Rekruttere medlemmer. Status: Åpen

 a) Terje mener det er viktig å verve nye medlemmer til klubben og foreslår at det arrangeres en åpen 
dag på flyplassen.
Vedtak: Det ble ikke fattet vedtak i saken.

 6.2. Hjertestarter. Status: Åpen
 a) Kay forteller at flere klubber har anskaffet hjertestarter gjennom NLF og Tom Brien. Bl.a. har Aurskog 

Høland klubben anskaffet dette. Kay anbefaler at Vingtor gjør det samme.
Vedtak: Det ble ikke fattet vedtak i saken.

 6.3. Vinterdrift på flyplassen. Status: Åpen
 a) Terje foreslår at klubben legger opp til mer organisert flyging på flyplassen vinterstid.
 b) Plassen bør isåfall brøytes.
 c) Tore påpeker at mer aktivitet på vinterstid vil kunne gi mer trafikk gjennom gårdene og mer støy for 

naboene. Historisk har vinteren vært stille tid for naboer rundt flyplassen.
 d) Jens Kristian mener det går an å gjøre et forsøk.

Vedtak: Det ble ikke fattet vedtak i saken.
 6.4. Ønske om et arbeidsbord til på flyplassen. Status: Åpen

 a) Kåre mener vi behøver et mekke-bord til og viser til at Eirik har tidligere tilbudt seg å lage et slikt.
Vedtak: Kåre tar kontakt med Eirik og gjør en forespørsel.

Møtet avsluttet kl. 1830
02.11.2020, Tore Jemtegaard
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