
VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 31. AUGUST 2021

Hvor: Ute på flyplassen kl. 17:00.
Tilstede: Kåre, Jens Kristian, Tore, Tom, Terje og Per.

 1. Gjennomgang referat fra forrige styremøte (26/4-2021)
 1.1. Dugnad våren 2021. Status: Lukket

 a) Dugnaden «Vask og beis/maling» gikk veldig bra. Jobben ble gjort.
Vedtak: Dugnaden gikk bra.

 1.2. Diverse. Status: Lukket
 a) De nye solpanelene sammen med de gamle batteriene fungerer bra. Ser ikke behov for nye batterier 

slik det er nå.
Vedtak: Lade-stasjonen fungerer utmerket

 2. Gjennomgang av årshjulet for perioden.
 2.1. Møtelokaler. Status: Lukket

 a) Tid for bestilling av møtelokaler.
Vedtak: Vi venter med å bestille til korona-situasjonen er mer sikker.

 3. Dugnader
 3.1. Gjenstående arbeider: Status: Åpen

Kåre satt opp en liste med forslag til oppgaver på høst-dugnaden.
 a) Sikkerhetsnett ved terrassen. Vi har nett og stolper.

Vedtak: Per er på saken.
 b) Grus på av og på-lessing plass for å hindre søle om våren.

Grunneier kan ha grus liggende som vi kan benytte. Alternativt kan vi gjøre det enkelt ved å sperre av 
sølete område under vårløsningen.
Vedtak: Jens spør grunneier om grus og tillatelse for større arbeider.

 c) Avstiving av de nye solpanelene.
Våre nye paneler er store og trenger bedre feste enn slik de er festet i dag.
Vedtak: Per kan ha passende vinkeljern hjemme og undersøker dette.

 d) Grunning/maling av tre-konstruksjon i overbygget. 
Grunning og maling er allerede innkjøpt.
Vedtak: Kåre styrer dette og vi gjør jobben på kommende dugnad.

 e) Vinterlagring av hjertestarter.
Vedtak: Jens ringer Tom Brien om hva som er nødvendig å gjøre.

 f) Behandling av terrasse gulv.
Gulvet bør behandles med olje, type Royal. Vi bruker sprøyte til påføring. Gulvet er målt til 45 m2.
Vedtak: Tom handler inn nødvendig kvanta av oljen.

 g) Norsk flagg
Det sitter allerede et flaggfeste på klubbhuset, men klubben har ikke eget flagg.
Vedtak: Kåre handler inn flagg, type balkong.

 h) Ekstra strøk med beis på solveggen
Om det er ledig kapasitet på dugnaden, bør vi beise solveggen (langvegg uten vindu). Vi har beis, ca. 
7 liter.
Vedtak: Om mulig, beiser vi veggen på dugnaden.

 4. Erfaringer med vinterdrift 2020/21
 4.1. Vinterdrift, erfaringer fra 20/21. Status: Lukket

 a) Det uttrykkes gode erfaringer med brøyting.
Vedtak:  Kun gode erfaringer

 4.2. Vinterdrift kommende sesong 21/22. Status: Åpen
 a) Det er en tung jobb å brøyte plassen med den gamle freseren vi har i dag.

Vedtak:  Det handles ny snøfreser. Espen bes sette dette på budsjett for 2022 om mulig.
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 5. Seksjon og Luftsportsting NLF 2021
 5.1. Seksjonsmøte og Luftsportsting Status: Åpen

 a) Disse møtene ble avlyst i januar i år men vil nå bli avholdt helgen 15. - 17. oktober. Det satses på 
fysiske møter, men om situasjonen tilsier det, blir det møte på nett.
Vedtak: Vingtor sender delegater.

 6. Status Korona og Vingtor
 6.1. Korona og Vingtor. Status: Lukket

 a) Det virker som om alt har gått bra for Vingtor så langt.
Vedtak: Vi fortsetter i samme sporet og oppfordrer til å holde avstand og sprite hender.

 7. Vindmølle på flyplassen
 7.1. Test av vindmølle. Status: Lukket

 a) Siden batterier og de nye solcellepanelene fungerer så godt, avventer vi test og montering av 
vindmøllen.
Vedtak: Avventer test og montering av vindmølle.

 8. Nytt sikkerhetsnett på flyplassen
 8.1. Festemetode i bakken og høyde på nett. Status: Åpen

 a) Vi må vurdere ny metode for feste av stolpene i bakken. Holdere til å skru ned i bakken vurderes.
 b) Total høyde på nettet må bestemmes. Det er ønskelig med noe høyere nett enn vi har i dag.
 c) Skal nettet løftes over bakken slik at det blir lettere å klippe gress under?

Vedtak: Jobben med utskifting planlegges for 2022. Investering må inn på budsjett.

 9. Diverse
 9.1. Bardunering av toalett

 a) Snorene som holder toalettet på plass, er slakke og bør strammes opp.
Vedtak: Tom ser på saken straks. (Fikset på fem minutter. Snorene strammet opp med nye knuter. 
Bra!)

 9.2. Søppelordning på flyplassen
 a) Tore tar opp saken med søppelordningen vi har. Store poser med blandet avfall er vanskelig å bli kvitt 

på en ordentlig måte. Tar også lang tid før sekken blir tømt noe som fører til vond lukt.
 b) Det foreslås anskaffelse av en mindre type søppelbøtte og handle tilsvarende ruller med små poser 

som passer. Når posen er full, kan posen knytes igjen og tas med hjem og legges sammen med privat 
søppel.
Vedtak: Jens handler ny søppelbøtte. Han har allerede handlet små poser.

 9.3. Warbirdtreff 11. september
 a) Oppmøte kl 1000, brifing kl 1100, flyging til kl. 1600
 b) Tore tar ansvar for Kovid sporingsliste
 c) Kåre handler mat, pølse og lomper, drikke
 d) Tore lager innbydelse på hjemmesiden
 e) Jens oppretter et arrangement på Facebook
 f) Tore tar med pølseklype og pumpekanne
 g) Premiering: Beste deltaker etter jury-avgjørelse. Fløyet mest og best. Klubben har pokal som kan 

benyttes.

Møtet avsluttet kl. 1900
06.09.2021, Tore Jemtegaard
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