
VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 26. APRIL 2021

Hvor: Ute på flyplassen kl. 17:30.
Tilstede: Kåre, Jens Kristian, Tore, Tom, Per, Terje.

 1. Forberedelse til dugnad
 1.1. Mål for dugnad. Status: Åpen

 a) Vask av klubbhus/forberede for beising/maling
 b) Klargjøre gressklippere
 c) Sette bort snøfresere
 d) Stramme sikkerhetsnett

Vedtak: Hovedmål er vask for senere beising av klubbhus.
 1.2. Vann til vask. Status: Åpen

 a) Vann på stor vanndunk
 b) Test om høytrykksspyler fungerer på strømaggregat

Vedtak: Tom påtar seg å fylle vann på stor vanndunk
 1.3. Handleliste. Status: Åpen

 a) Whitesprite 5 liter
 b) Visir grunning 3 liter blank
 c) Hvit maling for dører og vindu 3 liter
 d) Kraftvask m/soppdreper 5 liter
 e) Rull med malepapp/plastikk
 f) Maleskraper
 g) Stålbørster
 h) Beis: Herregårds gul nr 0907 Infra eksteriør oljedekkbeis 2 x 10 liter
 i) Malekoster 100 og 120 mm
 j) Tom-spann med hank 3 stk. 3 liter
 k) Koster til vask

Vedtak: Kåre vil stå for innkjøp. Jens hører med Espen om vi har konto og rabatt.
 1.4. Dato for første dugnadsdag. Status: Åpen

 a) Dato for første dugnad
Vedtak: Dato for første dugnad er tirsdag 11. mai fra kl 1700.

 2.  Diverse.
 2.1. Nye sol-paneler og batterier. Status: Åpen

 a) Jens har fått tilbud på to nye paneler med regulator for ca. kr 4000,-.
 b) Det er også behov for to eller fire nye batterier.

Vedtak: Jens får aksept for å bestille nye paneler og regulator.
 2.2. Utlegg av subus mix

 a) Kåre foreslår å legge ett til to tonn subus mix 0,18 på området ved av/på lessing.
 b) Det er stemning for å gjøre dette men dette må avklares med grunneier først.

Vedtak: Saken tas opp med grunneier ved snarlig besøk.

Møtet avsluttet kl. 1900
27.04.2021, Tore Jemtegaard
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