Phoenix RC Club
Styremøte 13.04.11
Åpner:
Styremøte i Phoenix RC Club startet kl.18:00 den 13.04.11 i Meierigården kro,
Lørenfallet .
Til stede:
Leder Niels Jensen, Nestleder Asle Sørlle Fostervold, kasserer Joachim Skrårudsether
og Sekretær Raymond Sannes.
Hovedsak for dette møtet, var dugnaden i 2011.
1. Dugnad 2011
Dugnad for 2011, ble satt til helgen 14 og 15 Mai. Dugnaden begynner på
formiddagen, ca fra klokken 11 og utover.
Det er diverse oppgaver som skal utføres på årets dugnad, uten at noen av disse er
overveldende:
Nils kjøper inn materialer, skruer og subbus til reperasjon av rekkverk og mekkebord.
Subbus er ment til å fylle igjen hullene i veien.
Olje kjøpes inn for oljing av terasse dersom været tillater dette.
Joachim ser videre på løsning for å lage bedre sikring til brakkedør. (slå)
Undersøke nærmere mulighetene for å liste bedre i brakka.
Kjøpe maling for å male rundt vinduene på brakka.
Ta med stige, slik at vi kan komme oss opp på taket for en tilstandsvurdering.
Folk bes ta med verktøy som sag, drill, hammer (vanlig snekkerverktøy).
Subbus som evt. er igjen etter fylling av huller i veien inn til stripa, legges
tilgjengelig, slik at folk kan trille et lass i ny og ne for reperasjon utover sesongen.
Raymond ser nærmere på mulighetene for reperasjon av markiseduken.
Rydding, vasking av brakke.
Gjerde rundt depotet vil bli oljet.
Ved utsendelse av neste medlemsinfo, oppfordres medlemmene til å ta med fine
koster på dugnaden. Disse er ment for å koste fugesand i mellom hellene i depotet.
Kostene skal ha så fin bust som mulig, for å ikke kaste sanden vekk.

Oppstramming av sikkerthetsnett. Det må kjøpes inn et nytt jordanker og evt. Tau for
å stramme opp sikkerhetsnettet i den ende der det nå er mangelfull oppstramming.
Videre, vises det til pkt. 6 i protokoll fra årsmøtet ”Vedlikehold i anlegget. Hva må
gjøres i 2011”
http://www.phoenixrc.org/arkiv/Dokumentarkiv/2011/%C3%A5rsm%C3%B8te%20Phoenix%202011.pdf

