Styrets årsberetning NBCC avd. Vestfold 2020
Styret
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Varamedlem

Sara Kaltrud Korsvold
Lene Hamre Høyendahl
Anita T Fredriksen
Svein Helge Moen
Bjørn Magne Løvlund
Torunn Gran

Det Edle Drag
Leder
Medlem
Medlem

Geir Holm
Oddvar Lindland
Trond Nauf

Revisorer
Leder
Medlem

Rolf Slettaker
Marius Bugge

Valgkomité
Leder
Medlem
Medlem

Bjørn Magne Løvlund
Unni Ålien
Maria Loddengård

Styreoppnevnte komiteer
Plasskomité
Leder

Bjørn Magne Løvlund

Arr Kom Borre
Leder

Lene Hamre Høyendahl

IT komité
Leder
Hjemmesideansvarlig

Geir Holm
Andreas Sivertsen

Årsmøte
Årsmøte ble avholdt på Vadlatun ungdomslokale 11. februar 20 med 43 stemmeberettigede medlemmer.
Medlemsmøte
Det ble grunnet covid-19-situasjonen gjennomført digitalt medlemsmøte i form av «trekkemøte» den 14. april
20, i tillegg til allmøte på Borre familiecamping den 11. juli 20.
Styrets arbeid
Det har i 2020 vært avholdt: 1 årsmøte, 1 digitalt medlemsmøte («trekkemøte»), 1 allmøte, 12 styremøter og 1
heldags arbeidsdag. Styret har behandlet 90 saker. Det har vært ekstra arbeid og møtevirksomhet knyttet til
covid-19 situasjonen, som alle i styret har fulgt opp, dog især leder og nestleder.
Dessverre måtte styreleder Sara Kaltrud Korsvold trekke seg fra sitt verv høsten 2020 grunnet helsemessige
årsaker. Lene Hamre Høyendahl trådte inn og fungerte da som styreleder ut året.

Økonomi
Avdelingens økonomi har vært stabil og god gjennom hele 2020, til tross for at vi gikk en noe usikker sesong i
møte grunnet covid-19 situasjonen. Styret har etter beste evne forholdt seg til budsjettet for 2020. Grunnet
usikkerheten rundt covid-19 og om vi fikk gjennomført sesongen, valgte styret å utsette gjennomføringen av
monteringen av nye vannposter, slik som det var vedtatt på årsmøtet 2020. Dette er imidlertid gjort nå i høst,
med ferdigstillelse før innkjøringen våren 2021. Avdelingen fikk i tillegg et godt tilbud fra medlem Kim Ruben
Karlsen, som påtok seg oppdraget på dugnad. Totale kostnader for gjennomføringen av årsmøtet vedtaket ble
da betraktelig lavere enn først anslått. Vi takker Kim for innsatsen!
Grunnet usikkerheten rundt drift og økonomi sommeren 2020, har monteringen av elektrisk døråpner til HCdoen blitt utsatt inntil våren 2021, samt at det ikke er blitt foretatt ytterligere utredning av eventuelt
solcellepanel til servicebygget eller tak over dansegulvet, jf. sak C og F fra årsmøtet 2020. Dette vil bli fulgt opp i
2021.
Det vises forøvrig til regnskapet som er utført av Altinn regnskap as og revideres av våre valgte revisorer.
Det Edle Drag
Komiteen har bestått av Geir Holm, Trond Nauf og Oddvar Lindland. Det er ikke søkt om tildeling for 2020.
Hederstegn
Det ble ikke tildelt årsmerker i 2020.
«Årets ildsjel» i 2019 ble tildelt Svein Helge og Ann Kristin Moen for sin innsats med Vestfold Nytt. Det ble ikke
tildelt «årets ildsjel» i 2020.
Arrangementskomiteen
”Kakebordet” i juni var også i år vellykket, i tillegg til langbordet i juli, som markerte sommeravslutningen.
Dette ble flott gjennomført, til tross for koronarestriksjoner. Det ble også arrangert quiz-kveld og allsang med
stor oppslutning. I tillegg ble det avholdt flere tradisjonelle bingoer og loddtrekninger. Nytt av året var betaling
via Vipps, som arrangementskomiteen opplevde fungerte godt.
Arrangementskomiteen gjennomførte også tiltak for de yngste som «Trylleshow», «Barnebingo», «Pizzakveld
m/disco» og «Krabbefiskekonkurranse»!
Plasskomiteen
Plasskomiteen har vært ledet av styremedlem Bjørn Magne Løvlund som sammen med resten av komiteen har
gjort en stor innsats og flott jobb. Belagte plasser ila 2019 ble totalt 97, hvorav 1 plass med redusert sesongleie
etter 1.juli. Vår- og høstdugnadene ble gjennomført med godt oppmøte og de vanlige gjøremålene ble godt
utført.
Egenmeldingsskjemaet ble utlevert til alle med dato om tilbakelevering, men noen har glemt at skjemaet skal
returneres! Dette må innskjerpes!!
Stranda er også i år nærmest holdt fri for tang/tara ved hjelp av den nye traktoren. Takk til Ola Fredriksen for
utrettelig arbeid med å holde stranda ren. Traktoren er også benyttet ifm plassering av vogner og andre
gjøremål på plassen.
Enkelte strømmålere sviktet også i år og flere er derfor byttet ut.

HMS
Det er gjennomført tilsyn av det elektrisk anlegget.
Vakt- og vertskap
Kjell Erik og Sarafin Jørgensen ble reengasjert som vakt- og vertskap fra 1.mai 20 til ut sesongen. Avdelingen
har mottatt mange positive og hyggelige tilbakemeldinger på deres innsats, ikke minst er rengjøring av
servicebygget og deres serviceinnstilling hyppig kommentert. Spesielt har renholdet hold en ekstra høy
standard i år som har vært påkrevet grunnet covid-19 situasjonen.
Kiosken er drevet av Kjell Erik på privat basis.
Utleie 2020
Fordeling på overnattingsdøgn sesongen 2020 (2019 i parentes): campingvogn/bobil/telt 1216 (1600), hytter
289 (426), totalt 1505 (2026) døgn. Eller hvis vi deler opp: vogn 656 (912), bobil 420 (538), telt 140 (150). Dette
viser en liten nedgang i gjestedøgn/besøkende sett alle kategorier under ett.
Det kan opplyses at omsetningen i vakt/resepsjon sank med 26 % i 2020 ifht 2019! Dette utgjorde i sum kr
494 882,- (2020) mot kr 669.519 (2019). Det er helt klart at vi har blitt påvirket av covid-19 situasjonen, og vi
må helt tilbake til 2017 for å finne omsetning på dette nivået. Vi kommer forhåpentligvis sterkere tilbake i
2021.
Region 9 (TE/VE/BU)
Det er avviklet et ordinært årsmøte samt et regionmøte, dog noe forsinket grunnet koronasituasjonen. Fra vår
avdeling har Helge Ålien vært medlem av valgkomiteen i regionen.
Trond Nauf er valgt som Landsstyrerepresentant fra 1.jan 2018.
Topp-Camping
Tilknytningen til Topp Camping systemet fortsatte med samme regler som tidligere med hvert 8. døgn gratis i
tillegg til at medlemmer i NBCC avd Vestfold får 15% på gjesteplasser. Generelt får alle besøkende 10% rabatt
på «langtidsleie» over tre uker.
Annet
I avdelingen var det pr. 1. januar 2020 registrert 409 gyldige medlemskap, mens ved årets slutt er det registrert
371 gyldige medlemskap, med andre ord en negativ trend som har gitt 38 færre medlemmer i 2020!
Styret vil takke alle som på en eller annen måte har bidratt til avdelingens virksomhet i 2020. En spesiell takk
til komiteene som har gjort en meget stor innsats for avdelingen.

Horten, 23. november 2020
For styret i NBCC avd. Vestfold

_____________

_________________

___________________

Lene H. Høyendahl
Sign

Anita T Fredriksen
Sign

Svein Helge Moen
Sign

___________________
Bjørn Løvlund
Sign

____________________
Torunn Gran
Sign

