Referat
Phoenix RC Club
Emne

Styremøte

Dato

09.04.2008

Referent

Steinar Forshaug

Deltakere

Niels Jensen
Odd Mobæk
Steinar Forshaug
Vidar Killingmo
Terje Fagermoen

Nr

Sak

Ansvar

Frist

1

Vedtekter
Terje Fagermoen har etterspurt vedtekter til klubben, for å ha
disse på websiden.
Det forefinnes basis fra NLF, lagt fram på dagens styremøte av Håvard
Niels. Dette benyttes som grunnlag for videre arbeid.
(Niels)

Neste
møte

Innkjøp av grill
Krav: Støpejern
Budsjett: 2000,- vurderes lavt - bør økes til 3000,Undersøk hva som er aktuelt å kjøpe i aktuell prisklasse.
Kjøpes fortrinnsvis inn ila. april.

Niels

1.5

Vidar

Neste
møte

2

3

4

5

Innkjøp og oppsett av sikkerhetsnett
Behov for 30 meter langt nett. Settes på utsiden av hekken.
Maarud og AHMFK er også på jakt etter slikt nett, mulig
samkjøring = rabatter kan oppnås.
Foreløpig prisestimat 5100,- + monteringsanordninger
(støttestenger etc.)
Videre research til neste møte.

Innkjøp og oppsett av toalett
Forprosjekt for å undersøke markedet, midler fra kommunen
og NLF m.v. på toalett. Det er nevnt at hvis det tilrettelegges
for handikappede, vil NLF kunne støtte prosjektet økonomisk.
Estimat kostnader ca 20 000,- (inkl. toalett & ny brakke)
Videre research til neste møte.
Odd

Neste
møte

Vei-utbedring
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Informert i medlemsinfo om medlemmer kan bistå med veiutbedring.
Alternativt: Forslag fra Niels om å kjøpe lass med "noe som
holdes på plass i hullene på veien".
Beslutning fattes neste medlemsmøte
6

Niels

Neste
møte

Alle

1.5

Styret

ASAP!

Styret

Neste
møte

Niels

Info

Styret

Netste
møte

Revisjon av regler på stripa
Forslag om å skille mellom regler på støy og sikkerhet.
Det bør være identisk innhold på web og på plakat.
Deles i fullverdig reglement, og en enklere, men lett synlig
plakat.
- Forslag om at spesielle regler for seilfly må etableres.
- Fly over xx kg & turbinmodeller: Godkjenning fra styret.
- Rutiner ved uhell
- Definisjon av pilotplasser
- Flyging skal IKKE skje mellom pilot og depot/brakke
ALLE skal lese gjennom forslag som foreligger, og kommer
med tilbakemelding til Niels pr mail.

7

8

9

10

11

Dugnad
Informert om lørdag 24. mai som aktuell dugnad.
NB! Mange aktiviteter i aktuell helg (flyshow Kjeller, stevne
på Hønefoss). Dato bør vurderes endret!
Åpen dag
Mulig dato 21. september. Må sjekke terminlisten før
beslutning fattes.
Dogfight
Dato: 11. oktober er satt.
Rydding av skog i midten av stripa
Styret ønsker å sjekke mulighetene for å fjerne noe skog
(10-20 meter er ønskelig). Henvendelse til grunneier v/neste
betaling kan være aktuelt.
Til diskusjon/oppfølging neste møte.
Informasjon til ambulanse/brannvesen
Ved å oppgi Phoenix RC Club på tlf. 113, skal personell ha
informasjon om lokaliteter og annen nødvendig info.
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Neste
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