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Årsmøte
Det vil bli avholdt årsmøte på Meierigården kro i Lørenfallet onsdag 9. februar kl. 19:00.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til
styret innen 26. januar. Se vår webside for kontakt info.
Saksliste vil bli tilgjengelig for medlemmene fra
2. februar. Nødvendige dokumenter vil da kunne lastes ned
fra vår webside: www.phoenix-rc.org.
Medlemmene oppfordres fortsatt til å komme med forslag til kandidater til styre og stell. Etter siste medlemsinfo
har det kommet en enkelt eller to som er villige til å ta et
verv, men det er fortsatt ikke nok til å kunne drive klubben
videre. Slik situasjonen er akkurat nå vil nedleggelse være
en reel fare.
Slik styret oppfatter at medlemmene ønsker at klubben
skal drives, er ikke styrearbeidet veldig arbeidskrevende.
Men vi kunne med fordel hatt på plass noen rutiner som går
mer av seg selv enn de gjør i dag.
Har du lyst til å gjøre en innsats ta kontakt med
Terje Fagermoen, 909 85 759 eller
Jørn Vevle, 957 15 154

Ny snøfreser
Vi er så heldige å ha et medlem som jobber for importøren av Honda i Norge. Noe som har gitt oss et tilbud
på en av markedets beste snøfresere til en pris, som ville
gjort det til økonomisk utroskap av styret ikke å slå til.
Maskinen er en Honda HS 970 TS, se
www.berema.no for spesifikasjoner.
Vi testet den tirsdags kveld og depotet var ryddet på
et blunk. Dette er et imponerende stykke verktøy.
Trenger vi å få frest ta kontakt med Niels 95 90 12 79
eller Joachim 45 21 64 37 da de har nøkler til konteineren.

Medlemsmøter
Vi starter opp med medlemsmøter igjen førstkommende onsdag. Og vil som vanlig ha møter andre
onsdag i måneden foreløpig frem til mai måned.
Møtet i februar blir som vanlig årsmøte.
Listen blir da slik:
12. januar Medlemsmøte
9. februar Årsmøte
9. mars Medlemsmøte
13. april Medlemsmøte
11. mai
Medlemsmøte
Alle møter er på Meierigården kro i Lørenfallet
kl. 19:00

Litt mer om sikkerhetsregler
Som vedtatt på medlemsmøtet i november har klubben sendt inn et høringssvar til modellflyseksjonen (mfs).
Kortfattet går vårt svar ut på å forenkle byråkratiet mest
mulig.
Undertegnede har også vært i kontakt med styret i
mfs for å diskuterer saken, noe det styremedlemet jeg
snakket med ikke var spesielt interessert i.
Vi har også mottatt en henvendelse fra Jets of Norway, som på vegne av flere klubber har bedt om en dialog
med NLF/mfs. Det er også sendt et brev til NLF der man
fremføre den frustrasjonen mange føler, og der ber om en
dialog.
På bakgrunn av styret i mfs manglende vilje til dialog
har vi valgt å stille oss bak dette brevet sammen med
andre klubber som til sammen representere mellom 20 og
25 % av medlemmene i mfs (det er på langt nær alle klubber som er forespurt).
Brevet kan finnes på denne linken:
http://www.modellflynytt.no/showthread.php/26975Vedrørende-nytt-regelverk?p=260531
Niels

