
VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 15. NOVEMBER 2021

Hvor: Hjemme hos Jens Kristian kl. 18:00.
Tilstede: Kåre, Jens Kristian, Tore, Tom, Terje, Per.

 1. Gjennomgang referat fra forrige styremøte (31/8-2021)
 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.

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

 a) Nye møtelokaler er bestilt. Se sak 5. i dette referat.
Vedtak: Nye møtelokaler er bestilt.

 2.2. Årsregnskap. Status: Åpen
 a) Vi har regnskap for 3dje kvartal tilgjengelig.

Vedtak: Espen ferdigstiller årsregnskapet straks alle poster for året er tilgjengelig.
 2.3. Julegaver til grunneier og nabo. Status: Åpen

 a) Forslag til gaver er en flaske konjakk til grunneier og 2 x vin til nabo på haugen.
Vedtak: Jens og Tom handler varene og gjør et besøk før jul.

 3. Klubbmøter desember, februar, mars og april
 3.1. Julemøte onsdag 8. desember: Status: Åpen

 a) Standard opplegg med pølser/lompe, drikke
 b) VM papirfly m/premiering
 c) Presentasjon av Modellflysport Spydeberg
 d) Oppfordrer medlemmene til å ta med modeller/utstyr

Vedtak: Jens og Tore gjør en befaring i lokalene og bestemmer innkjøp.
Tore står for gjennomføringen av papirflykonkurransen.
Jens hører med Per hos Modellflysport AS om besøk.

 3.2. Årsmøte onsdag 2. februar. Status: Åpen
 a) Varsel om årsmøte med i møteinnkalling til julemøte.
 b) Tidsfrist for innsending av saker fra medlemmene settes til 17. januar.
 c) Styret holder forberedende møte onsdag 19. januar.
 d) Utsendelse av saksdokumenter skjer i løpet av uke 4.
 e) Jens kontakter valgkomiteen med info om hvem som er på valg.

Vedtak: Forberedelser til årsmøte gjennomføres som listet over.
 3.3. Mars-møte onsdag 2. mars. Status: Åpen

 a) Tema 3D-printing
 b) Demonstrasjon og nybegynnertips.

Vedtak: Jens hører med sin kollega om vedkommende kan komme og holde et foredrag.
 3.4. April-møte onsdag 13. april. Status: Åpen

 a) Tema Gyro
 b) Hvordan den fungerer, hvilke typer finnes
 c) Bruk i praksis, plassering i fly, justering av følsomhet osv.

Vedtak: Terje undersøker om han kan holde et slikt foredrag.

 4. Forbredelser til årsmøte 2022
 4.1. Varsel, frister og innkalling. Status: Åpen

 a) Se punkt 3.2 over.
 4.2. Varsle Valgkomite. Status: Åpen

 a) Varsle Valgkomite
Vedtak: Jens sender e-post til Valgkomiteen Roy N. og Tor A. med oversikt over hvem som er på valg.

 4.3. Forslag til revisorer 2022 Status: Åpen
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 a) Bestemme revisorer for 2022
Vedtak:  Jens kontakter Henning og Audun om de vil gjøre revisorjobben for neste periode.

 4.4. Kontrollkomite. Status: Åpen
 a) Kan Kontrollkomiteen bestå av de samme personene som utgjør revisorene?

Vedtak: Jens undersøker dette nærmere med NLF og forespør Henning og Audun.
 4.5. Budsjett 2022. Status: Åpen

 a) Det er ønske om å få utført flere store prosjekter i 2022 og dermed nye oppføringer i budsjettet.
 b) Nye batterier til ladestasjonen. Kostnad kr 3.000,-.
 c) Lass med grus ute ved av og på lessingområdet. Kostnad kr 3.000,-.
 d) Plenlufter.

Vedtak: Klubben har allerede en slik plenlufter og vi vil gjøre forsøk med denne til våren.
 e) Nytt sikkerhetsnett. Her er det mulighet til å søke om støtte til prosjektet fra NLF.

Vedtak: Per sjekker nettes areal og pris for et slikt nett samt frister og fremgangsmåte for søknad.
 f) Ny snøfreser. Pris her kan komme opp i kr 25.000,-. Det er spørsmål om å benytte middler fra 

Traktorfondet også til snøfreser. Saken tas opp på årsmøtet til debatt.
Vedtak: Inntil videre benytter vi våre gamle fresere. På budsjett settes av kr 5.000,- til ytterligere 
økning av Traktorfondet. Dette gjøres i to år.

 5. Nytt møtelokale
 5.1. Leie av nye møtelokaler. Status: Lukket.

 a)  Speiderhuset på Langhus (Bøhlerveien 6, 1405 Langhus) er leid for følgende dager: onsdag 8. 
desember, onsdag 2. februar, onsdag 2. mars og onsdag 6. april.

 b) Pris for leie av Speiderhuset er kr 800.- pr gang.
Vedtak: Jens og Tore reiser ut for en befaring før møtet i desember.

 6. Prosjekter og dugnader 2021
 6.1. Gressklippere. Status: Åpen

 a) Det gjenstår å blåse klipperne rene, sjekke kniver og ta ut batteriene.
Vedtak: Tom tar på seg jobben med rengjøring og sjekk. Jens oppbevarer batteriene hjemme hos seg i
vinter.

 6.2. Ekstra sikring av solcellepanelene. Status: Åpen
 a) Panelene må støttes opp på en bedre måte for å tåle vind og snø.
 b) Vedtak: Jens tar på seg jobben med snarest å montere på ekstra vinkeljern.

 6.3. Behandle terrassen med olje. Status: Åpen
 a) På seneste medlems dugnad var terrassen ikke tørr nok til å bli behandlet. Arbeidet bør gjøres tidlig 

vår.
Vedtak: Tom handler nødvendig olje/beis i god tid før første vår-dugnad.

 7. Diverse
 7.1. NLF tinget. Orientering Status: Lukket

 a) Jens Kristian orienterte fra høstens Luftsportstinget på Quality Airport Hotel Gardermoen. Den store 
saken her gjaldt økning av forbundkontingent for modellflygere slik at den kommer opp på samme 
nivå som de andre luftsportsgrenene. Vingtor hadde engasjert seg i saken. Det ble vedtatt og gjøre 
denne utjevningen over åtte år.

 7.2. Hjertestarter, vinteroppbevaring
 a) Kåre spør om vi skal investere i oppvarming av hjertestarteren.
 b) Oppvarming vil kreve mye strøm og et slikt skap koster en del.

Vedtak: Vi ønsker ikke et slikt skap. Jens monterer starteren ned og tar den med hjem for 
oppbevaring i vinter. Jens vil også melde flytting av starteren i perioden.

Møtet avsluttet kl. 2030
22.11.2021, Tore Jemtegaard
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