REFERAT FRA STYREMØTE 5-2008
Tid: mandag 09.06.2008, kl. 18.30
Sted: Kontoret, Haralds gt. 2B
Tilstede:

Ola Akre, Sølvi Frydenlund, Stig Svendsen, Einar Aase, Åsmund Stokland, Ellen
Bø, Anlaug Sandford og Dag R. Aasgård

Forfall:
Sak 1

Referat
Sekretæren leste referatet fra forrige styremøte, 21.04.08.
Det var flg. merknader/kommentarer:
Sak 1 Referat – kontingent: Den forhøyede kontingenten gjelder allerede fra mars 2008

Sak 2

Innkomne skriv og brev
Medlemsstatistikk pr. 01.06.08: 725 medlemmer (+5 fra sist)
Posten Norge: Økning av porto på bl.a. frankeringsmaskin fra 01.08. Det er ikke
opplyst hvor mye økningen blir på

Sak 3

Justering av styrets sammensetning
Vårt styremedlem gjennom mange år, Liv Akre, døde tirsdag 27. mai. I hennes sted trer Einar
Aase inn som styremedlem

Sak 4

Evaluering av Pinsetreffet
65 enheter møtte fram, været var strålende og folk var fornøyd. En episode med fyrverkeri
løste seg greit, og de andre gjestene ble ikke forstyrret av vårt arrangement. Det ble varslet
prisøkning neste år, men hvor mye ble ikke nevnt. Det er mulig at plasseier da kan stille med
partytelt. Arne Gasmann og Einar Aase merket plassene på forhånd, og Sølvi var treffvert.
Det er godt mulig at vi bør vurdere noen endringer. Rekene bør kanskje kuttes, og en annen
plass ville være bra. Om det ikke skulle være plass til så mange som vi pleier å være, får
regelen om ”først til mølla” gjelde

Sak 5

Hvem kan bistå aktivitetskomiteen på St. Hanstreffet?
Vi veit ikke hvor mange som kommer, men Einar opplyste at ganske mange har ringt. Else drar
oppover onsdag, Ola torsdag, Sølvi/Arvid og Ellen/Rolf på fredag

Sak 6

Forberedelse til Høsttreff i september
Stedet er Trane gård i Kjose helga 5. – 7. september. Grillmat lørdag kveld (koteletter,
flintsteik og lignende, salat og Toves hjemmelagde potetsalat - spis så mye du orker) for 2
personer, plass og strøm koster kr 400 for helga. De vil gjerne at vi skal komme. Det er bare
ett toalett, men mulighet for vannfylling og tømming av kjemitoalett. De må ha antall innen 1.
september, og påmelding bør derfor være seinest 25. august. Stol, bord og drikke må tas med.
Dans ordnes på låven.
Sølvi opplyste at musikk koster mellom 6000 og 10.000 kr og vi er dermed avhengig av mange
påmeldte. Siden dette er første gangen for et annerledes høsttreff, tar vi ikke sjansen og
benytter i stedet den ”hermetiske” utgaven

Sak 7

Medlemsmøte i september – forslag til tema
Vi prøver Vegvesenets opplegg, 65+, og Ola tar kontakt

Sak 8

Stoff og aktuelle saker vi bør ta med i RULLE
Dag bearbeider minnetalen han holdt ved Livs båre og sender det over til Ola

Sak 8

Eventuelt
Stig har laget utkast til brev til NCC sentralt vedr. finansiering av nye motorveier, først E18 og
seinere E6. Forslaget kan medføre opptil 106 kr i bompenger mellom Larvik og Tønsberg og
opptil 226 kr for strekningen Larvik - Oslo for personbiler over 3.500 kg. Utkastet var utmerket
og oversendes NCC v/Åge
Stig orienterte også om et høringsforslag som ligger på Vegvesenets hjemmeside vedr. påtenkte
avgifter på ”særlig forurensende kjøretøyer” i Oslo. Han forfatter et passende (surt!) forslag til

brev til NCC, som er en av høringsinstansene, og sender dette som E-post til styret og varaer.
Dersom ingen har merknader, oversender Ola brevet

Sak 9

Tid og saker for neste møte
Neste møte er mandag 18. august, kl. 1830

Møtet slutt kl. 1940

Dag R. Aasgård
Sekretær

