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Referat fra medlemsmøte 15. oktober 2019

Optimisthaugen
Kontaktinfo:
Rune Gjerde 95190512
E-post: optimisthaugen@gmail.com

Harstad 20.10.19

Thon hotell, Harstad kl. 18:15
20 oppmøtte, som alle hadde gyldig medlemskap.

Sak 1. Åpning
Åpning av møte ved leder Børre Myrvang, som ønsket alle velkommen.
•

Valg av møteleder

Valgt: Børre Myrvang

•

Valg av møtereferent

Valgt: Bente Dirks

1 minutts stillhet, for medlemmer som har gått bort siden sist vi hadde møte.

Sak 2. Orientering om hva som skjer lokalt angående salg av gass
•

NBCC har fått en landsdekkende avtale med butikkjeden TOOLS om 15% rabatt for kjøp av
gass fra AGA.

•

Aga har satt opp konteinerautomat for bytting av gassflasker på Seljestad ved REMA 1000.
Medlemmer av NBCC vil her få 20% rabatt, når programvaren for registrering av
medlemskapet er ferdig utviklet.

Sak 3. Avdelingen fyller 40 år i 2020
I den anledning er ønsker styret innspill på hvordan det er ønskelig å markere begivenheten.
•

Festligheter?

•

Treff?

•

Turer?

•

Andre forslag

Forslag som kom.
❖ Satse på barnefamilier mai/september
❖ Bankett for voksne
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❖ Helgetreff: Ballangen camping, Bø, Harstad, Lødingen, evnt. andre plasser som egner seg.
Plassen bør ha mulighet for bankett. Plass for lek, konkurranser og grilling.
❖ Oppfordrer medlemmene til å komme med innspill, sende e-post til styret.

Sak 4. Sosiale fellesaktiviteter.
Ønske om forslag fra medlemmene om gjennomførbare sosiale fellesaktiviteter i avdelingen, for å
bedre samholdet.
Bakgrunn: NBCC sentralt oppfordrer til medlemspleie som gir campingglede og styrker samholdet.
Det har vært lite av den slags organiserte aktiviteter i avdelingen de senere årene.
Medlemmer som har bobil, og som i dag utgjør en betydelig del av medlemsmassen, drar ofte på
uorganiserte treff i helgene. Er det noe ønske fra disse om organiserte treff/utfarter?
•

Treff

•

Grillkveld

•

Loddbok under aktiviteter for å få inn litt penger til klubben

•

Kalender med møtetreff

•

Lage aktivitetsdag, Grøtavær, Sollia

Sak 5. Savn av aktiviteter i avdelingen
Ønske om innspill fra medlemmene
Tidligere aktiviteter som ikke går på utfart/treff.
▪

Merkekjøring/sjåførkonkurranse

▪

Sikkerhetskontroller/fukttester

▪

Kjørekurs

▪

Juletrefester

▪

Skirenn

▪

Temakvelder
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Sak 5 forts.
Husk at slike aktiviteter skal oppleves berikende, og gi alle følelse av positivitet og glede ved
deltakelse.
Lage en meningsmåling angående hva medlemmene vil ha, legge det ut på medlemssiden.
Forslag som kom inn.
➢ Temakveld: Brannsikkerhet og gassalarm.

Sak 6. Eventuelt
Status vedrørende Kommunal forskrift for innsamling av husholdningsavfall som berører caravanister
i Harstad kommune, hvor det foreligger et forslag fra administrasjonen om å kreve renovasjonsavgift
for campingvogner med spikertelt.
➢ Folk tar stort sett med seg søpla hjem og kaster den
➢ Urimelig at caravanister skal betale like mye som fastboende
➢ Sendt uttalelse til kommunen
o

Hvordan skal kommunen klare å håndtere dette?

o

Når man eier/har en campingplass med «vinter» camp, - er det da ikke eier av
plassen sitt ansvar?

Status vedrørende regjeringens forslag til endringer i byggteknisk forskrift §11-6, brannsikkerhet og
avstandskrav på campingplasser.
➢ Det er ingen endringer ennå, vi forholder til de regler som er fra tidligere.
Ordet fritt!
Det ble snakket om brannsikkerhet og gassalarm.
VIKTIG at det er brannalarm i både Vogn, bobil og spikertelt.
VIKTIG med gassalarm i vogn og bobil.

AVD. HARSTAD OG OMEGN
Boks 9, 9415 Harstad. Org. nr.: 990026297
Konto nr.: 1503 21 41177
Tlf. leder: 95 94 22 07. E-post: avd142@nocc.no
http://www.nocc.no/lokal/harstad

Takk for fremmøte

Med vennlig hilsen

Møte slutt kl.20:00

Avdelingsstyret
NBCC avd.142, Harstad

Ref. sekretær Bente Dirks
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