NORSK CARAVAN CLUB
Avd. Vestfold Søndre

Referat fra styremøte 4 – 16.04.2012
Tid: mandag 16.april 2012, kl. 1830.
Tilstede:

Einar Aase, Per Enerhaugen, Helge Thorstensen, Petter Frugaard, Sølvi Frydenlund
og Arne M Horntvedt.
I tillegg var Åge Ødegård fra NCC avd. Vestfold
tilstede.

Forfall:

Roy Therkelsen, Ola Akre og Anlaug Sandford

Sølvi ønsket velkommen til møtet, og spesielt Åge Ødegård fra NCC Vestfold.
Sak 1. Arne leste referatet fra siste styremøte.
Sak 2. Av innkomne skriv og brev var det kun medlemsblader fra de andre avdelingene.
Sak 3. Øvelse og merkekjøringen i uke 17 er under full kontroll. Sølvi har kjøpt inn 6 nye vester
til ledere og instruktører.
Øvingsvogna må flytte fra nåværende oppholdsted, og Jan Erik Røed har ordnet midlertidig
plass på Sem hos tidligere ”Traktorhuset AS”.
Sak 4. Teknisk kontroll på Ås trafikkstasjon er også under full kontroll. Nytt av året blir at
Askjems stiller med verkstedvogn for å bistå med diverse tester, og aktuelle
reservedeler etc. Det går rykter om at det kanskje blir vaffler og kaffe å få?
Sak 5. Vervekampanjen hos Askjems ble over all forventnig vellykket. Resultatet ble 27 nye
medlemmer. Sølvi fikk det litt stressende, hadde i all hast skaffet til veie nødvendig
profilerings-utsyr, og personer som kunne stille opp å bemanne standen vår. Hun
kunne ikke få fullrost alle de som på kort varsel stilte opp og gjorde vårt framstøt
mulig.
Samtidig trenger hun noen som kan stille opp på neste campingmesse, som kommer om
kort tid. - Det viser seg at de fleste er veldig opptatt av forsikringstilbudet fra
NCC.
Sak 6. Pinsetreffet er så langt under kontroll, men påmeldingsdetaljene er noe mangelfulle i Rulle,
vi setter derfor inn en mer detaljert påmeldingsprosedyre på vår hjemmeside. Sølvi
ordner med dette.
Sak 7. Åge Ødegård fikk deretter ordet, han er leder for Avd. Vestfold, og har tidligere vært aktiv
sentralt i NCC. Formålet hans med å møte oss var å få til et samarbeide på områder
som er naturlig for oss å kunne samarbeide til beste for begge lag. Han kunne tilby
fastplasser for våres medlemmer når de hadde ledige plasser til kr. 6.300,- + strøm
på Borre Camping. Til gjengjeld ønsket han at deres medlemmer kunne delta på våre
treff. Videre fikk vi en orientering om en del rutiner og lignende på kontoret i
Sørumsand, samt litt om Nordisk treff NCT 2012 i Bardu.
Sak 8. Eventuelt. – Vårt medlemsmøte hos E18 Caravan ble meget vellykket og Sølvi måtte bare

skryte av opplegget, og synes Einar måtte ha gjort en god jobb for at dette ble så
vellykket. Det var Einar som hadde hatt kontakten i forveien. Det hadde vært mange
gode tilbakemeldinger fra medlemmene. Likeledes ville Kabe litt senere komme med
en invitasjon til et opplegg i Sverige hvor fabrikkebesøk på Kabefabrikken vil
inngå.
Neste møte vi skal ha hos E18 Caravan, ønsket Geir at vi skulle ta i helgen, og at vi
tok med våre vogner og bobiler, slik at vi kunne overnatte, og han skulle da besørge
dansmusikk etc. Slik at vi kunne få en virkelig hyggelig helg på Knutstad.
Dag har dessverre sagt fra at han vanskelig kan forsette å ha ansvaret for hjemmesiden,
spesielt når vi nå skal innføre et nytt system, da han er blitt veldig opptatt på andre
hold. Vi må derfor forsøke å finne en som kan overta denne viktige jobben.
Sak 9. Neste styremøte blir 21.mai 2012.
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