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Referat fra styremøte 2 – 30.01.2012
Tid: mandag 30. Januar 2012, kl. 18:30
Tilstede:

Sølvi Frydenlund, Arne M Horntvedt. Einar Aase, Petter Frugaard. Anlaug
Sandford og Helge Thorstensen

Forfall:

Roy Therkelsen, Bernt J. Solum og Øivind Five.

Sak 1:

Sølvi Frydenlund ønsket velkommen til styremøte.
Helge Thorstensen leste referat fra styremøte nr.1, den 09.01.2012.
Det var ingen merknader til det oppleste referat

Sak 2:

Innkomne skriv og brev.
Det var innkommet tre brev/skriv.
Det er mottatt brev fra Sørumsand Næringspark dat. 10.01.2012, vedr.
reguleringsforslag for Sørumsand.
Detter gelder hovedkontoret og berører ikke vår avdeling.
Vi har mottatt møtereferat fra Larvik kommune dat. 26.01.2012, vedr. camping
og næringsliv i Larvik. Dette er heller ikke en sak for vår avdeling.
Fra Statens vegvesen har vi mottatt brev dat. 28.11.2011, vedr. høring av ”nye
fartsgrenser” for kjøretøy over 3,5t. Dette oversendes hovedkontoret for videre
behandling.

Sak 3:

Årsmøte – innkommene forslag.
Styret har mottatt to forslag til behandling på årsmøte.
Forslag 1:
Det kommet forslag om at NCC Vestfold søndre går til innkjøp av hjertestarter.
Forslag 2:
Gjelder godt gjøring til leder og styremedlemmer.
a) Styreleder for kr. 1000,- pr. år til dekning av porto og telefon utgifter.
b) Styreleder og alle styremedlemmer / vara medlemmer får kjøregodtgjørelse
etter Statens satser, fra 1. km.
Styret har behandlet forslagene, og støtter forslagene.

Sak 4:

	
  

Styremøte og komitémøte blir den 29.02.2012 for ”nye” og ”gamle”
styremedlemmer. Styremøte begynner kl.18:30. Komité møte starter kl. 19.00.
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Sak 5:

Fergepriser / BroPass.
Vi har mottatt brev fra Stig Svendsen dat. 05.01.2012, vedr. ”nye” fergepriser
på overfarten Larvik / Hirtshals, tur -retur. Med det nye booking systemet til
Color Line, (gjelder fra 16.01.2012) er det en økning i prisen på ca. 98%.
Svendsen har sendt brev til Color Line vedr. prisøkningen.
Slik det fortoner seg i dag, kan det lønne seg å ringe flere ganger, for å få den
”beste” prisen.
Nå kan Norsk Caravan Clubs medlemmer bestille BroPass på Øresundsbroen
med gratis årsavgift det første året.
Prisen er normalt kr. 250,- DKK og avtalen gir 50 % rabatt per overfart.
Tilbudet på gratis årsavgift gjelder til og med 27.04.2012.
Se for øvrig hjemme sidene til NCC.

Sak 6:

Medlemskap:
Medlemmer med 10 og 25 års medlemskap.
Arne Horntvedt har ”revidert” listene for medlemskap i NCC Vestfold søndre.
”Års medaljer” vil bli utdelt på årsmøte.
Når det gjelder årsmøte, er det bare medlemmer med gyldig medlemskort,(dvs.
at bare de som har betalt medlemsavgiften har adgang til årsmøte).
Det er bestilt kaffe og wienerbrød til årsmøte.

Sak 7.:

Styre tur i Mars.
Petter Frugaard har hatt kontakt med Color Line for å innhente priser på div.
turforslag. (Laholmen, Skagen evnt. Gøteborg).
Petter Frugaard fortsetter å undersøke flere alternativer.

Sak 8:

Sakspapirer til årsmøte.
Vi ”trykker” opp 60 eks. av årsrapporten til årsmøte.
Det sendes også eksemplarer til Hovedkontoret, i følge adresse / navneliste.

Sak 9.

Eventuelt:
Einar Aase fortsetter å undersøke priser på mobil tlf. og abonnement.

Sak 10

Neste styre møte og komité blir 29.02.2012.

Ref. HT.

	
  

