
VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 25. NOVEMBER 2020

Hvor: Hjemme hos Jens Kristian kl. 18:00.
Tilstede: Jens Kristian, Tore, Kay, Terje og Kåre via Teams.

Jens Kristian startet med en oppsummering av møtet NLF hadde med klubbledere via Teams vedrørende nye EU-
regler for droner og modellfly. Nye regler gjelder fra 1. januar 2020 men får få følger for medlemmer i Vingtor.

 1. Gjennomgang referat fra forrige styremøte (26.10.2020)
 1.1. Jens gikk igjennom punktene i referatet. Status: Lukket

 a) Enkelte punkter ble kommentert og åpne punkter tas med på dagens møte under Diverse posten.
Vedtak: Referatet godkjent.

 2.  Gjennomgang av årshjulet for perioden.
 2.1. Julehilsen naboer. Status: Åpen

 a) Jens Kristian tar tak i dette.
Vedtak: Jens Kristian handler inn varer og besøker grunneier og nabo sammen med Tom.

 2.2. Bestille møtelokaler for våren 2021.
 a) Møtelokaler for februar og mars.

Vedtak: Jens Kristian bestiller møtelokaler via e-post for februar og mars måned.

 3. Klubbmøter
 3.1. Julemøte: Status: Åpen

 a) På grunn av situasjonen foreslås det å holde julemøtet ute på plassen lørdag 5. desember kl. 1200. 
Det legges opp til standard program med VM papirfly, pølser og brus. Vi tar vær-forbehold. Kanskje 
møtet kan legges ut som et arrangement på Facebook. Jens ser på det.
Vedtak: Jens Kristian handler pølser og brus. Tore står for VM’et.

 3.2. Årsmøte i februar. Dato er 2. februar. Status: Åpen
 a) Det er usikkert om årsmøte 2021 kan holdes innendørs eller om det må foregå over Internett på 

Skype eller Teams. Avgjørelse på dette tas på styremøte i uken etter 17. feb.
 b) Frist for innlevering av saker settes til 17. januar 2021 kl.24:00.
 c) Innbydelse og sakspapirer sendes medlemmene uke 4/2021.

Vedtak: Tore publiserer Vingformasjon med denne informasjonen i god tid før desember møtet.
 3.3. Mars-møte. Status: Åpen

 a) Vi prøver igjen og setter opp 3D-printing som tema.
Vedtak: Vi ser an situasjonen. Jens Kristian har kontakt med ekspertise på 3D printing.

 3.4. April-møte. Status: Åpen
 a) Det er en stor jobb som venter til våren: Vask og maling av klubbhuset.

Vedtak: Det er forslag om at aprilmøtet tas som en serie dugnader gjennom april om været tillater 
det.

 4. Dugnader 2021
 4.1. Vask og maling av klubbhuset. Status: Åpen

 a) Kåre foreslår at dato for maling settes til 24. april.
 b) Mulig det er behov for flere dager.
 c) Viktig at innkjøp av vaskemidler, koster og maling planlegges.
 d) Planlegge vann under trykk på plassen.
 e) Planlegge bortkjøring av søppel.
 f) Plast på terrassen.

Vedtak:  Det nye styret legger tilrette for dette.
 4.2. Oppmontere vindmøllen for test-kjøring. Status: Åpen

 a) Klubben har en vindmølle som kan gi god strøm til batteribanken.
 b) Møllen bør monteres midlertidig for test av lydnivå og ladekapasitet.

Vedtak: Jens Kristian tar tak i dette i april.
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 4.3. Forsterkning av gamle «Mekkebord». Status: Åpen
 a) Kåre foreslår å spørre Eirik om han kan bygge om de tre gamle mekkebordene slik at de blir like 

stødige som det nye han bygget i høst.
Vedtak: Kåre spør Eirik om dette.

 5. Korona restriksjoner
 5.1. Er det behov for nye Korona-restriksjoner på flyplassen? Status: Lukket

 a) Klubben har sporingsliste liggende i klubbhuset for registrering av besøkende.
 b) Jens Kristian forteller at denne andre bølgen med smitte nå ser ut til å flate ut.

Vedtak: Vi innfører ingen nye restriksjoner nå.

 6. Forbredelser til årsmøte 2021
 6.1. Siste styremøte før årsmøte. Status: Lukket

 a) Dato for siste styremøte før årsmøtet.
Vedtak: Nytt styremøte holdes uke 3 i januar.

 6.2. Valgkomité settes i arbeid. Status: Åpen
 a) De som er på valg er Kay Krogstadmo, Espen Kvien og Tom Rismyr.
 b) Klubbens Organisasjonsplan side 7 punkt 5.2.l inneholder en beskrivelse av arbeidsoppgavene til 

valgkomiteen.
Vedtak: Jens Kristian tar kontakt med valgkomiteen, oversender info og ber de starte sitt arbeid.

 6.3. Klubbens kontingentsatser. Status: Åpen
 a) I Klubbadmin sidene til NLF står det listet opp en rekke medlemskategorier for Vingtor. Det er 

forskjellige pris-satser på de forskjellige kategoriene. Tore spør om alle disse er i bruk og om de kan 
velges om et nytt medlem melder seg inn via nettet.

 b) Om klubben har mange pris-klasser, bør alle disse vurderes før årsmøte for eventuell kontingent 
endring.
Vedtak: Terje tar på seg jobben med å finne ut av dette.

 7. Regnskap årsmøte
 7.1. Regnskap / budsjett må forelegges styre før årsmøtet. Status: Åpen

 a) Jens Kristian opplyser at Espen arbeider med dette og at det vil bli ferdig før styrets møte i uke 3.
 b) Det er saker oppført på inneværende budsjett for 2020 som ikke er effektuert. Espen bes å flytte disse

sakene over på neste års budsjett.
 c) Det dreier seg om nye sol-paneler, nytt batteri til power-banken og en sol-parasoll.
 d) Nytt punkt på budsjett for 2021 er innkjøp av hjertestarter. Pris ca kr. 12- 15.000,-.
 e) Det er forslag om å øke prisene i Vingtors prisliste på VIPPS. Se punkt under diverse.

Vedtak: Espen gjør klart regnskap for 2020 og lager forslag til budsjett for 2021. Klart føre uke 3 i 
januar.

 8. Diverse
 8.1. Lagring av måleskjema på nett. Status: Åpen

 a) Tore sier at data programmet for dette er nesten ferdigstilt. Det gjenstår testing med virkelige data i 
større mengder.
Vedtak: Jens Kristian tar med seg skjema i mappen hjem for skanning og lagring som JPG bilder.

 8.2. Sporingsliste på flyplassen. Status: Åpen
 a) Håndskrevet liste ligger i klubbhuset og er i bruk. Det er ønskelig med en liste som kan 

mangfoldiggjøres på pc og printer.
Vedtak: Tore tar på seg å lage listen på PC og skrive den ut i ti eksemplarer.

 8.3. Rekruttering av medlemmer
 a) Det ble startet en «Brain-storming»
 b) Kay foreslår å spørre Audun Thinn om han kan gi tips om rekruttering av nye unge medlemmer.
 c) Jens Kristian ser for seg at Ekebergsletta kan være en arena for et rekruteringsstevne.
 d) Hva med å spørre en skole i Ås/Ski om en åpen dag arrangement på flystripa vår.
 e) Terje foreslår å bruke vårt Warbird stevne som et kombinert rekrutteringsstevne. Her kan innbydelser 

sendes ut til forskjellige grupper i forkant.
Vedtak: Vi forsøker å gjøre Warbird stevnet til et verve arrangement. Info om dette lages i forkant.
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 8.4. Vinterdrift på flyplassen
 a) Det er fra enkelte ønske om at det brøytes på flyplassen ved snøfall om vinteren.
 b) Spesielt ønske om brøyting av plassen for av/på lessing og inn til klubbhuset.

Vedtak: Jens Kristian spør om Tom kan ta med seg sin gamle freser til plassen ved første vesentlige 
snøfall for en test.

 8.5. Prisøkning i Vingtors prisliste på VIPPS
 a) Terje foreslår en prisjustering på kr 5,- for alle kioskvarer på prislisten i VIPPS. Dette vil sikre at stevne 

arrangementer vil gå med overskudd isteden for break even eller underskudd.
 b) Vedtak: Espen bes om å endre prisene i VIPPS eventuelt oppjustere budsjett tilsvarende.

Møtet avsluttet kl. 2000
02.12.2020, Tore Jemtegaard
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