
VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 17. MARS 2021

Hvor: På Teams kl. 18:00.
Tilstede: Kåre, Terje, Tore, Per, Tom, Jens.

 1. Gjennomgang referat fra forrige styremøte (20/1-2021)
 1.1. Jens gikk igjennom punktene i referatet. Status: Lukket

 a) Det var etterlyst bekreftelse på at flyplassavgift er betalt for 2021. Jens Kristian fikk dette bekreftet av 
Espen via SMS.

 b) De andre åpne saker er med med på kveldens møte.
Vedtak: Referatet godkjent.

 2.  Gjennomgang av årshjulet for perioden.
 2.1. Vedrørende flyplass leie. Status: Lukket

 a) Flyplass leie betalt 15. januar.
 2.2. Oppgaver etter årsmøte. Status: Lukket

 a) Hjemmesiden er oppdatert med nye styremedlemmer.
 2.3. Sjekke førstehjelpsutstyr og brannslukker. Status: Åpen

 a) Sjekke og etterfylle førstehjelpsutstyr i klubbhuset.
 b) Brannslukkere  kontrolleres for trykk og vendes frem og tilbake.

Vedtak: Tom sjekker neste gang han er ute på plassen og rapporterer tilbake på neste styremøte.

 3. Fordele oppgaver i det nye styret
 3.1. Fordele oppgaver: Status: Lukket

Foruten de faste oppgavene allerede bestemt på årsmøtet, ble de andre oppgavene fordelt slik:
 a) Politiattest/Opplæring – Jens Kristian Lindland
 b) HMS ansvarlig – Per Weum
 c) Baneansvarlig – Tom Rismyhr og Kåre Teppen
 d) Ungdomsrepresentant – Terje Karlsen

 4. Status klubbmøter, april, mai og juni
 4.1. Møteaktiviteter avventes. Status: Lukket

 a) Klubbmøter april, mai og juni.
Vedtak: Pga de rådene smitteforhold ble det bestemt å avvente med klubbmøter inntil videre.

 5. Behandle vedtak gjort på årsmøte
 5.1. Endringer i flyplassreglement. Status: Lukket

 a) Tore har forfattet ny tekst i henhold til endringene som ble vedtatt på årsmøtet. Teksten ble sendt styret i 
forkant og gjennomgått på møtet. Det var ingen innsigelser på den nye teksten.
Vedtak: Flyplassreglementet oppdateres med den nye teksten.

 5.2. Endringer i Organisasjonsplanen. Status: Lukket
 a) Tore redegjør for endringer i Organisasjonsplanen. Ingen har innsigelser.

Vedtak: Organisasjonsplanen oppdateres med den nye teksten.

 6. Fastsette terminliste for 2021
 6.1. Akrotrening: Status: Åpen

 a) Den tradisjonelle Akrotreningen må trolig utgå.
Vedtak: Tore avklarer med Audun

 6.2. VingtorCup: Status: Lukket
 a)  Dato for stevnet er satt til 12. og 13. juni.

Vedtak: Henning bekrefter at VingtorCup går som normalt alt avhengig av Corona situasjonen.
 6.3. Warbird-stevnet: Status: Lukket

 a) Dato for stevnet er satt til 11. september.
 b) Det er ønskelig at stevnet utvikler seg til et rekrutteringsstevne.

Vedtak: Kåre er primus motor sammen med Terje og Tom.
 6.4. Tore Paulsen Pattern nostalgi-treff. Status: Lukket

 a) Dato for stevnet er satt til 18. september.
 b) Stevnet foregår på Jarlsberg flyplass
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Vedtak: Espen Kvien bekrefter dato og er Primus motor.

 7. Prosjekter og dugnader 2021
 7.1. Vask og maling av klubbhus. Status: Åpen

 a) Vinduskarmer flasser og må skrapes. Kåre sier vi må påføre Visir grunning før maling.
 b) Planlegger utførelse mai / juni.

Vedtak: Styret holder en befaring på plassen nærmere dato.
 7.2. Batterier og paneler. Status: Åpen

 a) Terje minner om at lade-anlegget trenger en oppgradering. Penger er avsatt på budsjettet.
 b) Det er planer om å bytte ut to nye paneler samt regulator og supplere med to nye batterier.
 c) Tom opplyser om at firma Sparelys.no er store på solpaneler.

Vedtak: Jens undersøker priser på paneler, regulator og batterier.

 8. Støymåleskjema. Rutiner/Elektronisk lagring
 8.1. Nye rutiner. Status: Lukket

 a) Nye rutiner omfatter notering av telefonnummer på skjema.
 b) Skjema har en varighet på to år og etter denne perioden skal skjema og modellen vurderes på nytt 

eventuelt om en ny måling skal utføres.
 c) Jens Kristian har sortert skjema og satt skilleark i målepermen. En egen perm er opprettet for eldre 

skjema.
 8.2. Elektronisk lagring. Status: Åpen

 a) Tore orienterte om fremdrift på applikasjonen.
 b) Alle, bortsett fra de eldste skjema, er skannet av Jens Kristian og lagt inn i databasen.
 c) Neste oppgave er å legge applikasjonen ut på Vingtors Web-hotell.

Vedtak: Styret blir så bedt om å teste ut applikasjonen. Tom vil være test-sjef.

 9. Erfaringer med vinterdrift
 9.1. Vinterdrift. Status: Åpen

 a) Terje syntes at det har fungert veldig bra slik det har vært i år.
 b) Tilfredsstillende lengde på banen.
 c) Per lagde slodd som gjorde stor nytte.
 d) Det er oppstått gressbrann på området det er brøytet. Dette bekymrer ikke, gresset blir ok.
 e) Tom foreslår å gjøre innkjøp av ny freser. Tom følger med på Finn.
 f) Hvilken pris er akseptabel? Det foreslås rundt kr 20.000,-.
 g) Tore spør om lagring på sommerstid. Det bør gå greit. Styret tar en befaring i containeren.
 h) Terje foreslår halv beløp fra klubben og rest ved kronerulling.

Vedtak: Styret jobber videre med saken.

 10. Korona restriksjoner
 10.1. Nasjonale retningslinjer. Status: Lukket

 a) Jens Kristian opplyser om gjeldende regler og at klubben følger nasjonale retningslinjer.
 b) Ingen hadde bemerkninger til informasjonen klubben legger ut på hjemmesiden.

 11. Utsatt krav om registrering
 11.1. Registrering hos Luftfarttilsynet Status: Lukket

 a) Jens orienterte om prosessen rundt dette med registrering av våre modeller på Drone.no og utsettelsen 
som nå er gitt i forbindelse med dette. For oss er det flyging som vanlig til ny beskjed kommer.

 12. Diverse
 12.1. Vindmøllen. Status: Åpen

 a) Kåre spør om status på Vindmøllen.
Vedtak: Jens ønsker å få testet den i sommer.

 12.2. Navn på den elektroniske støyskjemadatabasen. Status: lukket
 a) Tore spør om forslag til navn på den nye applikasjonen for lagring av støyskjema.
 b) Tom foreslår at navnet kan være DB-listen. Et godt forslag.

Vedtak: DB-listen blir navnet.

Møtet avsluttet kl. 1930
22.03.2021, Tore Jemtegaard
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