NORSK CARAVAN CLUB
Avd. Vestfold Søndre
Referat fra Styremøte
29. februar 2012 kl. 1830
Til stede:
Fravær:

Sølvi Frydenlund, Roy Therkelsen, Anlaug Sandford og Ola Akre.
Einar Aase, Helge Thorstensen (kom under møtet), Petter Frugaard, Arne M.
Horntvedt og Per Enerhaugen.

Sak 1. Sølvi ønsket velkommen til møtet, og spesielt til Ola Akre som på årsmøtet ble valgt som
sekretær etter Øivind Five, som har blitt syk.
Hun fortalte videre at Einar og Else Aase og Sølvi Frydenlund og Arvid Landås reiser på
organisasjonskurs i regi av region Te/Ve/Bu.
Anlaug opplyste på spørsmål om at grasrotandelen til vår avdeling var på ca kr. 7.200,- i
fjor.
Sak 2. Det var ikke innkommet post eller brev til avdelingen, bare regninger.
Ola opplyste at det er innkjøpt en billig mobiltelefon til kontoret (kr. 249,-), samt
at det er tegnet et billig abonnement hos Telenor Bedrift i avd. navn. Abonnementet var
det billiste Telenor kunne tilby (kr. 99,- i mnd. i to år, deretter kr. 49,- i mnd.).
Fastabonnementet på telefonen vi har hatt, sies opp så snart RULLE har kommet ut til
medlemmenen i begynnelsen av april. Rutiner for bruk av mobilen får vi ta senere.
Sak 3. Sølvi informerte om at det i samarbeid med regionen blir arrangert et Barnetreff i
Borreparken den 15. – 17. juni. Treffet er kalt Vikingetreff, og vil bl.a. inneholde en del
leker og annen moro fra vikingetiden. Regionen har sponset treffet med kr. 10.000,-, og
det ble enighet om at vår avdeling sponser med kr. 2.000,- til bl.a. guiding omkring i
Borreparken. Alle er velkommen, selv om de ikke har med seg barn!
Sak 4. Medlemsmøtet på E-18 Caravan den 21. mars ser ut til å være i rute. De ansatte har påtatt
seg oppgaven, og Einar Aase holder kontakten.
Sak 5. Region Te/Ve/Bu etterlyser en handlingsplan for vår drift i 2012, noe som flere avd. i
regionen har kommet opp med.
Vi mener vi har en god handlingsplan i vår årskalender, og ser ikke helt hvordan vi skal
lage en egen plan. Kommer tilbake til dette senere.
Sak 6. Sosial tur for styret har vært en gjenganger, og nå er det bestemt at det blir helgen den 17.
– 18. mars. Petter Frugaard har fått tilbud fra Color Line på tur med overnatting både til
Laholmen i Strømstad og til Skagen i Danmark. Vi ble fort enige om at tur til Skagen blir
for dyr, og havnet derfor på tur til Laholmen på nevnte dato.
Vi spiser middag for egen regning enten på hotellet eller ute i Strømstad. Da de fleste var
interessert i å ha med egen bil, ble det bestemt at dette ordner og betaler hver enkelt. For å
få til litt sosialt på dagen, ble det foreslått at alle bestiller fergebillett med ferge kl. 1000
fra Sandefjord. NB! Etter dette er det kommet bl.a. ny dato, se egen mail fra Sølvi!
Sak 7. Pris for Pinsetreffet på Sanda Camping blir som i fjor, kr. 550,- pr. deltaker.
Sak 8. Neste styremøte blir mandag 16. april kl. 1830.

Ola Akre
sekretær

