Phoenix RC Club
Styremøte
09.01.13

Åpner:
Styremøte i Phoenix RC Club startet kl.18:00 den 09.01.13 i Meierigården kro, Lørenfallet .
Til stede: Leder Fostervold, styremedlem Vevle, mat. Forv. Roger Flatla, Niels Jensen rep.
Valgkomite, Terje Fagermoen rep. WEB og sekretær Sannes.

1)Flygning av ikke betalende medlemmer
2 )Forslag til årsmøtet fra Niels
3) Årsmøtet 2013

1) Det registreres gjentatt flygning av ikke betalende medlemmer.
Det vil bli hengt opp medlemsliste i brakka etter forfall av faktura 2013. Skilt henges opp i vinduet,
som presiserer regler rundt flygning medlemmer/ ikke medlemmer/ gjesteflygning. All gjesteflygning
skal i utgangspunktet avtales med styret! Dette vil bli presisert i kommende medlemsinfo.
Det er en uhyggelig oppgave å konfrontere kjente fjes med at de kan bli bortvist fra anlegget om de
ikke betaler medlemskap og avgift, men dette vil få skjerpet fokus i 2013. Dette er viktig, både av
respekt for klubben og dens medlemmer samt av forsikring og sikkerhetshensyn.
Raymond henger opp plakat angående dette samtidig som at gjeldende flyplassregler vil bli hengt
opp på nytt i vinduet på brakka.

2) Forslag fra Niels til årsmøtet.
Niels foreslår at han undersøker mulighetene for modifisering/ ombygging av plenklipperen,
slik at denne kan dra plenrulle med tilpasset oppsamler bak. Dette for å jevne ut stripa
samtidig som gresset klippes.
3) Årsmøtet 2013
Niels har fått medlemsliste med telefonnummer og ringer potensielle personer for verv i
styret.
Medlemsinfo vil inneholde anmodning om at interreserte kan ta kontakt med Niels om de
kunne tenke seg å ta en jobb i styret, da styret i klubben mangler essensielle medlemmer
som for eksempel nestleder.
Raymond skriver årsberetning for 2012, medlemsinfo med info rundt årsmøtet m.m.

Asle ringer Mobæk for å høre om han har noen kontakter som kan brukes i arbeidet med
utbedring av stripa i 2013.
Det er fra tidligere bestemt at veien vil bli et tema på årsmøtet, da klubben ønsker å bruke
penger på dette i 2013.
Roger hjelper også til med å undersøke rundt utbedring av veien + ny gassgrill og ovn.
Medlemsinfo vil inneholde anmodning til medlemmene om å komme med saker til årsmøtet.
Asle undersøker om Joachim har eller kan få Hugo til å godkjenne regnskapet som sist.
Asle skaffer sekretær ferdig regnskap fra kasserer tidsnok før årsmøtet, slik at dette kan
skrives ut til medlemmene.

Skrevet av Raymond Sannes
Sekretær Phoenix RC Club 2013.

