Styrets årsberetning NBCC avd. Vestfold 2016
Leder: Trond Nauf
Nestleder: Rolf Sletaker
Sekretær: Tove Wrang (til mai 16)
Kasserer: Geir Holm
Styremedlem: Helge Ålien
Styremedlem: Ulf Rosell
Styremedlem/Plassleder: Arve Pedersen
Det Edle Drag:
Leder: Jan Olav Eftedal
Medlem: Oddvar Lindland og Terje Kjøraas
Plasskomite:
Arve Pedersen m/flere
Arr Kom Borre:
Leder: Ulf Rosell
IT komité:
Geir Holm
Valgkomité:
Leder: Helge Ålien
Medlemmer: Marit Nauf og Rolf Sletaker
Vara: Trond Nauf
Revisorer
Unni Ålien og Anita Thorud Fredriksen
Årsmøte:
Årsmøte avholdt på Vadlatun ungdomslokale 9. februar med 32 stemmeberettigede medlemmer
Medlemsmøter:
Det er gjennomført 3 medlemsmøter:
- 12. apr «trekkemøte» på Vadlatun
- 6. sep hos Autosentrum Holmestrand
- 2.nov hos Askjems Campingsenter sammen med NBCC avd Vestfold Søndre
Styrets arbeid:
Det har i 2016 vært avholdt: 1 årsmøte, 3 medlemsmøter og 14 styremøter. Avd har hatt delegater på
regionmøte/-årsmøte og ekstraordinært Landsmøte. Avd er også representert i komiteen for NCT 2016.
Det er oppnevnt en arr.kom for gjennomføring av 50 års jub i 2017 med Jan Olav Eftedal som leder.
Region 9 (TE/VE/BU)
Fra vår avdeling har følgende vært representert:
Stine Elizabeth Fjell er sekretær og medlem til Landsstyret frem til 1.jan 17. Medlem i sentral
Vedtektskomité
Helge Ålien medlem av valgkomiteen
Det er avviklet et ordinært årsmøte og et regionmøte
Landsmøte:
Det er avholdt ekstraordinært Landsmøte hvor leder og nestleder var delegater. Ny organisasjonsmodell
ble vedtatt fra 1.jan 2017, men skal endelig sluttbehandles på ordinært Landsmøte i 2018. Regionene vil
kun få én representant (og én varamedlem) til Landsstyret. Landsmøter vil bli avholdt hvert annet år.

NBCC Lederkonferanse
Lederkonferansen vil bli avholdt hvert annet år sammen med Landsmøte
Det Edle Drag
Komiteen har bestått av Jan Olav Eftedal, Terje Kjøraas og Oddvar Lindland. Det har ikke vært søkt om
tildeling i 2016
Hederstegn
Det er i perioden tildelt 10, 25, 30, 40 og 45 års merker.
Arrangementskomiteen:
En meget fin og innholdsrik brosjyre ble utarbeidet med tanke på en massiv informasjon og tilbud om
ulike arrangementer. Påmeldingene sto dessverre ikke i stil med intensjonen. ”Kakebordet” var også i år
helt fantastisk i tillegg til at årets langbordet også denne gang ble meget vellykket
Plasskomiteen:
Plasskomiteen har vært ledet av styremedlem Arve Pedersen som sammen med resten av komiteen som
har gjort en flott jobb. Belagte plasser var 88.
Komiteen har klargjort låven for vinterlagring. Vår- og høstdugnadene ble gjennomført med godt
oppmøte og de vanlige gjøremålene ble vel utført. Etter tidligere dreneringsarbeider nederst på plassen
og deler av vollen, gjenstår det noe arbeider for å få det tørt.
I løpet av 2017 vil også trerekken ved bekken beskjæres og bekken renses opp.
Egenmeldingsskjemaet ble utlevert til alle med dato om tilbakelevering, men med variert tilbakelevering.
Dette må innskjerpes!!
To nye hytter er satt i drift samt at gjestekjøkkenet er utvidet
HMS
Det er gjennomført tilsyn innen brann, elektro og lekeapparater
Topp-Camping
Toppcamping fortsatte med samme regler som tidligere med hvert 8. døgn gratis. NBCC’s kontaktperson
innen Topp Camping systemet har kontrollert plassen og fasilitetene med et meget bra resultat, spesielt
med hensyn til renhold, orden og brannvern.
Vakt- og vertskap
May-Liss Berg Johansen ble engasjert som vakt- og vertskap fra 1.mai til ut sesongen. Avdelingen har
mottatt mange positive tilbakemeldinger på hennes kreativitet og serviceinnstilling.
Kiosken ble drevet av May-Liss på privat basis.
Utleie 2016
Fordeling på overnattingsdøgn sesongen 2016 (2015 i parentes): campingvogn/bobil/telt 1168(1067),
hytter 411(420), totalt 1579(1487) døgn. Eller hvis vi deler opp: vogn 484(386), bobil 492(490), telt
192(191). Dette viser en gledelig økning på antall vogner, mens relativt stabilt for de øvrige
Sentrale tillitsverv
Stine Elizabeth Fjell er medlem i NBCCs utvalg for ny organisasjonsmodell
Annet
I avdelingen var det pr. 1. januar 2016 registrert 320 gyldige medlemskap, mens det ved årets slutt er
registrert 336 gyldige medlemskap, en positiv trend!
Styret vil takke alle som på en eller annen måte har bidratt til avdelingens virksomhet i 2016. En spesiell
takk til komitéledere som har gjort en meget stor innsats for avdelingen.
Horten, 10. januar 2017
For styret i NCC avd. Vestfold
Trond Nauf

