Phoenix RC club
http://www.phoenix-rc.org

ORD FRA VÅR NYE FORMANN I KLUBBEN

Under årsmøtet d. 13.02.08 ble det gjort noen endringer i styre og stell i klubben vår. Noen som har gjort
undertegnede til formann. Tenkte jeg skulle bruke noen få linjer på å presentere meg selv.
Navn: Niels Jensen (41)
Bor på Stovner i Oslo, og har som de fleste ingen problemer med å få fritiden til å gå. Et par døtre og et
gammelt hus sørger for at det er nok å se til.
Jeg har ingen planer for å revolusjonere klubben på noen måte. Det er mitt inntrykk at de fleste
medlemmer ønsker at Phoenix rc-club først og fremst skal være et sted for avslappet samvær med litt
flyving til. Og slik vil det nok fortsette i fremtiden også.
Noen oppgaver er det dog å ta fatt i. Som dere kan se av protokollen på www.phoenix-rc.org, så har
årsmøtet budsjettert med noen investeringer i år. De viktigste er sikkerhetsnett og å få etablert toalettfasiliteter.
Av andre ting jeg ønsker å sette i gang for å få litt mer aktivitet på stripa, så står nok et tilbud til opplæring
av barn og ungdom høyt på min liste. I løpet av våren og sommeren ønsker jeg å ha et opplegg klart, slik at
vi via idrettskretsen kan dele ut et tilbud på diverse skoler i området. Jeg ønsker ikke å lage noe slikt ukes
intensiv opplegg, heller faste dager utover høsten og vinteren. Men for å få til det, så trenger klubben flere
instruktører. Jeg oppfordrer derfor til at noen melder seg på instruktørkurs som avholdes på Gardermoen
søndag 27. april. se www.modellfly.info .
Er det andre som har ønsker, forslag eller noe dere er misfornøyd med, så finnes kontaktinformasjon på
hjemmesiden vår. Jeg er ikke tilgjengelig døgnet rundt, men når jeg er våken så er jeg veldig flink til å
skravle.
Vi ses på stripa

Neste medlemsmøte:
Onsdag 12. mars
STYRET ++
Endringer fra årsmøtet i fursiv skrift.

Send mail til alle i styret på styret@phoenix-rc.org

Formann
Nestformann
Sekretær
Kasserer
Styremedlem

Niels Jensen
Odd Mobæk
Steinar Forshaug
Vidar Killingmo
Håvard Glad Andreassen

41 47 13 85
40 22 86 99
97 17 82 99
63 80 73 07
90 82 32 76

formann@phoenix-rc.org
nestformann@phoenix-rc.org
sekretaer@phoenix-rc.org
kasserer@phoenix-rc.org
styremedlem@phoenix-rc.org

Valgkomité
Valgkomité
Valgkomité
Revisor
Revisor
Materialforvalter
Webmaster

Dag Van Baal
Terje Fagermoen
Jørn Vevle
Bjørn Fagersand
Øyvind Gaarder
Odd Mobæk
Terje Fagermoen

90 98 57 59
95 71 51 54
97 66 02 79
91 66 55 61
40 22 86 99
90 98 57 69

nestformann@phoenix-rc.org
webmaster@phoenix-rc.org

Phoenix RC club medlemsinfo

#2

2008

