Protokoll til Årsmøte
Phoenix RC-Club
2/11/2015
R.Sannes
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Saksliste Årsmøte i Phoenix Rc-Club, onsdag 11 februar,
klokken 19, Meierigaarden Kro, Lørenfallet.

•
•
•
•

Årsberetning
Regnskap
Eventuelt
Valg

Notater:
• Asle S. Fostervold åpnet årsmøtet klokken 19:10.
• Valg av Møteleder: Niels Jensen
• Spørsmål om årsmøtet er lovlig innkalt: Godkjent, Vedtatt av
årsmøtet.
• Valg av referent: Raymond Sannes
• Valg av to personer til å underskrive protokollen: Niels Jensen og
Knut Bergum
• Oppmøtte: Fra Styret- Asle S. Fostervold, Åke Larsson, Bjørn
Hauge, Dan Iversen og Raymond Sannes.
Medlemmer: Niels Jensen og Knut Bergum.
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Styrets årsberetning for Phoenix RC Club 2014
Styrets aktivitet.
Phoenix RC Club har i 2014 stort sett blitt drevet etter gamle prinsipper, hvor hovedtanken
har vært å opprettholde at medlemmene skal ha et sted å fly modellfly og -helikopter.
En merkbar forskjell er at styret startet fjorårets sesong tidlig med at klubbens instruktør
Niels Jensen var tilstede på stripa for å utstede A-bevis for fly og helikopter. Når han var
tilstede ble kommunisert via klubbens Facebook side. Årsaken til dette er at NLF har som
mål at alle piloter skal inneha kompetansebevis klasse A. Formålet er å sørge for at
modellflygeren oppnår tilstrekkelig flyferdigheter, kunnskap om sikkerhet og korrekt
oppførsel på flyplassen til at vedkommende på en sikker måte kan fly uten tilsyn. NLF gjør
dette fordi Luftfartstilsynet i Norge i likhet med mange andre land begynner å ønske å innføre
restriksjoner for modellfly og -helikopter. Dette ble informert om via medlemsinfo med link
til Modellflyhåndboka fra NLF. Mange medlemmer benyttet denne muligheten til å få Abevis.
Styret har også fått på plass en ny instruktør. Det er klubbens kasserer Bjørn Hauge som i
2014 har tatt instruktørkurs. Han har utstedt A-bevis, og har sjekket ut nye medlemmer som
har kontaktet klubben.
Årsmøtet 2013 vedtok utbedring av veien. Styret har konstatert at veien har blitt bedre og har
tålt første vinter og vårløsning bra, og at veien siden har vist seg å holde tilfredsstillende grei
standard. Årsmøtet 2013 besluttet også å sette opp skilt for å varsle turgåere i området, for å
forbedre sikkerheten. To skilt er nå satt opp, et ved innkjøringen til stripa og et ved
flyområdet, for å informere om at det er forbundet med fare å gå for nære stripa når det er fly
eller helikoptere i lufta.
Dugnad ble arrangert 24 mai. Det viktigste som ble utført var at branntønna ble fjernet for
alltid. Styret har istedet fått plassert en stor søppelbøtte fra Ragnsells ved brakka. Ellers ble
vanlig forebyggende vedlikehold utført.
Styret har avholdt styremøter/medlemsmøter den andre onsdagen hver måned på
Meierigården kro. Fire møter om våren og to møter på høsten fordi ett møte ble avlyst. Det
har vært få medlemmer som møter opp. Medlemsmøtet i juni ble lagt til flyplassen, hvor kun
styret møtte opp.
Styret arrangerte et medlemstreff lørdag 11 oktober med godt oppmøte og positive
tilbakemeldinger, noe som kan tyde på at dette er noe medlemmene ønsker mere av. Været
denne dagen var på styrets side, med skikkelig sol og sommer.
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Medlemsutvikling.
Medlemmer pr. 02.02.14: 86
Medlemmer pr. 08.02.15 : 66
Ned 20 medlemmer. Dette er en betydelig nedgang og noe som styret bør ha som videre
fokusområde.

Notater:

• Årsmøtet tar årsberetningen til etteretning.
• Medlemsnedgangen vil være et fokusområde for klubben fremover.
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Økonomi.
Kasserer Hauge melder om stabil økonomi i 2014.
Regnskapet viser et underskudd på -1595, men i dette tallet ligger det også forhåndsbetaling av
forsikring av brakke og utstyr for 2015. Siden vi var for sent ute med å betale for 2014 (skulle vært
betalt i 2013) har derfor betaling av forsikring for både 2014 og 2015 kommet innenfor samme år.

Det henvises utover dette til regnskapet.

Notater:

• Omsetning 2014: 30 tusen. Viser til nedgang i medlemstall.
• Revisor Dan Iversen hadde ingen kommentarer til regnskapet.
• Et fortsatt synkende medlemstall vil gi økonomiske problemer for
klubben.
• Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet.
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Regnskap 2014

Kontantregnskap og beholdninger for Phoenix RC Club 2014

Resultatregnskap
Inntekter
Medlemskontingenter
Renteinntekter
Sum inntekter

28 450,00
405,22
28 855,22

Foliokonto
Kapitalkonto
Kasse
Sum beholdninger

Beholdninger 1.1.2014
7 003,21
41 703,74
415,00
49 121,95

Endringer i beholdinger fra 1.1.2014 til 1.1.2015

Utgifter
Bankgebyrer
Bevertning
Diverse
Drift flyplass
Flyplassleie
Forsikring (2014 og 2015)
Utstyr flyplass
Sum utgifter

32,00
1 297,06
740,00
6 217,73
12 000,00
6 667,36
3 495,70
30 449,85

Årsresultat 2014

-1 594,63

Kontrollsum

Notater:
•

Viser til side 4
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-0,57

Beholdninger 31.12.2014
2 257,00
44 855,89
415,00
47 527,89
-1594,06
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Innkomne saker/ Eventuellt.
• Styret har mottatt en epost i forkant av årsmøtet, fra Niels Jensen.
Niels foreslår å ta opp luftfartstilsynets høringsutkast til nye regler for føreløse fly og han har
tilbydt seg å ta opp saken på møtet.
•

Det er også ønskelig å prate rundt kommunale utvilkingsplaner for området.
Dette kan på sikt på for utfordinger for vår virksomhet.
Hva kan vi gjøre i forhold til for eksempel idrettsforbundet?

Notater:

• Niels tok opp opp Luftfartstilsynets behandling av flygning med UAV
(m.fl. brukte betegnelser) og forskjellen mellom droner og modellfly.
Modellfly er radiostyrte modeller man kontrollerer ved synet som
hjelpemiddel. Droner er radiostyrte modeller som styres ved hjelp av for
eksempel videooverføring.
Vår virksomhet i klubben er ikke en utfordring for luftartstilsynet med
tanke på aktivitet rundt UAV (eller modellfly). Alle oppfordres til å lese
høringsutkast fra forbundet rundt nye regler for føreløse fly og gi innspill
til forbundet.
• Kommunale planer:
Kommunen har potensielle fremtidsplaner for omregulering av området
som omfatter Phoenix RC-Club.
Omgjøring av klubben/ stripa til idrettsanlegg, kan sikre vårt område.
Klubben kan samarbeide med kommunen om tilbud til ungdom/
offentlighet, for å videre sikre fremtiden til vårt område som
modellflyplass. Dette kan være for eksempel tilbud til ungdom om
opplæring innen modellfly (vanligste typer modeller).
Dette vil igjen kreve at flere, motiverte stiller seg frivillige fra klubben
for å bidra i et slikt tilbud.
Byggekvelder eller byggekurs kan også være en type av tilbud klubben
kan for å også sikre og heve medlemstall i klubben. Asle kontakter
kommunen for å se hva som finnes av muligheter om klubben stiller med
et slikt tilbud i forhold til offentligheten.
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• Forslag for å rekruttere medlemmer:
Flere sosiale treff.
Stille med skolefly og flysimulator på stripa.
SMS varsling for å generelt øke aktivitet og aktivitet blandt medlemmer.
Dette kan igjen gi positive ringvirkninger.
• Kommuneplan Sørum 2015-2027:
Forslag for vårt område som har vært nevnt, er campingplass, områder for
hund og hest og/ eller friluftsområder.
Reguleringsplanen berører som nevnt, vårt område.
Et annet område som også er berørt av kommunale planer, er et område
mellom Fetsund/ Bjørkelangen. Her er en småflyplass mm. Foreslått.
Det kan være av interesse for Phoenix RC-Club å komme inn på dette
området om det viser seg at vårt eksisterende område er faretruet for
omregulering i fremtiden. Phoenix RC-Club kan kontakte forbundet for å
vise interesse for aktivitet i dette området.
Asle kontakter videre grunneier for å høre om grunneier kjenner til
ytterligere fremtidsplaner for vårt område, samt for å høre om grunneier
kan ha noen alternative områder for fremtidig bruk for klubben.
• Medlemskontingent 2016:
Årsmøtet 2015 vedtok å øke kontingenten for 2016 til 500,- (fra 400,-).
Dette gjøres som en følge av synkende medlemstall.
Asle kontakter forbundet angående denne endringen for 2016.
Trekning av 2 stk. gavekort fra Elefun blandt oppmøtte:
Vinnere ble Dan Iversen og Knut Bergum.
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Innstilling fra Valgkomitee.
Styret i Phoenix-RC Club, har beklageligvis ikke mottatt noen innstilling fra valgkomiteen.
Valgkomite og styret har mottatt skriv fra sekretær Raymond Sannes om at han ønsker å
trekke seg fra styret og videre verv fra og med årsmøtet 2015.

Valg og notater:

•

Forslag fra årsmøtet:
Leder: Asle S. Fostervold
Nestleder: Tom Roar Rogne
Sekretær: Niels Jensen
Styremedlem: Åke Larsson
Styremedlem: Jørn Vevle
Kasserer: Bjørn Hauge
Revisor: Dan Iversen
Valgkomite: Ikke fastsatt ved årsmøtet.
Forslag Vedtatt av årsmøtet.

•

Årsmøtet hevet klokken 20:53
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Underskrift av protokollen:
Orginal skrevet under av Niels Jensen og Knut Bergum.
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