Grua, 9. februar 2017

Til alle medlemmer i NBCC Hadeland og Ringerike:
Vår avdeling av Norsk Bobil- og Caravan Club (NBCC) ble opprettet for snart 40 år
siden. Dette skjedde på en konstituerende generalforsamling på Granvang 2.
desember 1977. Tirsdag 21. februar er det igjen klart for årsmøte, det blir nummer 40
i rekken. Senere på året planlegger vi en festlig markering av 40-års dagen vår.
Det har skjedd mye på disse 40 årene. Ikke minst har utstyret utviklet seg, i de
senere år har også bobilen fått sitt innpass. Som en følge av det ble navnet på
foreningen endret for et par år siden.
NBCC arbeider hver dag for en bedre campingopplevelse for våre medlemmer. Vi gir
våre medlemmer sosiale opplevelser, inspirasjon, praktiske tips og råd, samt
økonomiske medlemsgoder. Om du har campingvogn, bobil eller combicamp bryr vi
oss ikke noe om, hos oss er alle velkomne. Det eneste vi bryr oss om er å gi deg
som medlem en bedre campingopplevelse.
Styret i NBCC Hadeland og Ringerike består av 7 tillitsvalgte. Videre har vi ulike
komiteer som bistår i arbeidet. Mange av disse har vært med i mange år, og har bedt
om avløsning.
Det er derfor blitt en utfordring å drive dette arbeidet videre slik vi gjerne skulle
ønsket. En utfordring som kan løses ved at vi får noen av våre 250 medlemmer inn i
styret. Styrearbeidet i NBCC er godt regulert gjennom sentrale vedtekter, vi
gjennomfører også mange faste aktiviteter gjennom året. Men dette krever uansett et
aktivt styre.
Vi ber derfor om at du som medlem i NBCC Hadeland og Ringerike møter opp på
årsmøtet tirsdag 21. februar. I tillegg til at vi trenger nye medlemmer i styret trenger vi
også tilbakemeldinger fra deg som medlem om jobben vi gjør. Har vi de rette
aktivitetene, eller er det andre aktiviteter vi bør gjennomføre?
Er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt med en av oss i styret:
Gøran: 90536109 Knut: 40447000 Inger: 97617778 Hans Fredrik: 48995779
Roar: 91160575 Tom: 90159091 eller Stephan: 45252746
Med dette håper jeg å se deg på årsmøtet på Hadeland Glassverk tirsdag 21.
februar kl. 19.00. Du er hjertelig velkommen!
Gøran Pausen
Leder NBCC Hadeland og Ringerike
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