Lederen har ordet
Nok et år ligger bak oss, og mest spennende et nytt år med forhåpentligvis mange gode
campingopplevelser foran oss. Når jeg bruker ord som camping og oss mener jeg alle, uansett vogn eller bobil, fastligger eller omreisende turister. NBCC er for alle campinginteresserte.
I det siste året har det vært mye diskusjon omkring dette, ikke minst på Facebookgruppene
il NBCC. Den største av disse har over 15000 medlemmer og tidvis går diskusjonene varme
om disse temaene, og jeg forstår det ikke helt. Arbeidet NBCC nedlegger mot myndigheter og med hjelp og råd til medlemmene gjør ingen forskjell her.
To andre temaer som debatteres er hvilket vogn / bobil som er best, et håløst tema etter midt
syn. Det beste vogna / bobil er og blir den du selv er fornøyd med , som du har råd til., og
som dekker ditt behov.
Det tredje temaet som av og til debatteres er om NBCC er riktig organisert, om pengene
som kommer inn gjennom kontigenten brukes på mest mulig fornuftig måte. Dette henger
sammen og er en av grunnene til at Landsmøtet gav Sentralstyret i oppgave å utrede alternative organisasjonsformer. De oppnevnte en komité hvor undertegnede er en av deltagerne. Gjennom innspill fra avdelinger og regioner skal vi fremlegge et forslag til behandling
på et ekstra Landsmøte i 2016.
I dette nummeret av bladet vårt er terminlisten for 2015 publisert. Det kan bli endringer, så
følg med i bladene som kommer og på nettsidene våre.
Det hefter litt usikkerhet med datoer for medlemsmøter, disse skal være hos forhandlere og
alle avtaler er ikke sikre nok til å publisere. Vi velger å ha møter hos forhandlere, nettopp til
å gi dere bakgrunn for å ta deres neste valg av bil eller vogn. Merverdien i disse møtene er
at alle for høre de gode spørsmålene ,og svarene , som kommer på slike møter .
Enda en gang vil jeg rette oppmerksomheten mot kjørekurset og merkekjøringen. Jeg skal
skrive mer om dette i neste nummer, og kanskje vekke interesse for det nos noen av dere
som ikke har vært medlem så lenge.
4. februar er det årsmøte i avdelingen, møt opp og delta i avgjørelsen om hva vi skal bruke
NBCC og avd Follo til og hvordan vi sammen kan bidra til å få
maksimalt ut av medlemskapet og få en enda bedre campingopplevelse.
Med dette ønsker jeg dere en Riktig God Jul og et Godt Nytt År.

