NORSK CARAVAN CLUB
Avd. Vestfold Søndre
REFERAT FRA STYREMØTE 5-2009
Tid: mandag 15. juni 2009, kl. 18.30
Sted: Kontoret, Haralds gt. 2B
Tilstede:
Forfall:

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

Sak 1

Referat
Ola leste referat fra styremøtet 20.04.09. Ingen merknader

Sak 2

Innkomne skriv og brev
Antall medlemmer pr. 31.05. var 697 som sist.
Fra NCC sentralt: Brosjyre om NCC-Forsikring ble delt ut til alle.

Sak 3

Evaluering av Teknisk kontroll
Meget bra gjennomført. 69 enheter fra Vestfold Søndre og 16 fra Vestfold.

Sak 4

Evaluering av øvelse- og merkekjøring
Godt gjennomført. 10 kjørte opp til merke for bobil og 7 for vogn. I tillegg
deltok flere med kun øvelseskjøring.

Sak 5

Evaluering av Pinsetreffet
Meget godt gjennomført i nydelig vær. 60 enheter deltok. Bør plassen tilby
kjøp av fiskekort? Eieren mottok klage over støy fra ”utefestende” kl 0330 og
måtte snakke til disse. Han var ellers meget godt fornøyd. Sølvi har mottatt
menge positive tilbakemeldinger.

Sak 6

Medlemsmøte i september
Tema for medlemsmøtet 23. september blir trafikksikkerhet.

Sak 7

Hva gjør vi med 40-års jubileet?
Vi er mest stemt for å kombinere dette med pinsetreffet 21.-24. mai 2010. Vi
mener å ha behov for lokale som kan servere festmiddag til minst 100 personer.
Sølvi opplyste at Sanda gjerne tar imot oss. Ola sjekker Daftö. Stig sjekker
Jarlsberg travbane. Forslag om messeområdet i Tønsberg.
Viktig: Alle titter rundt i sommer!

Sak 8

NCC-koden
Olas oppfatning er at vår avdeling allerede tilfredsstiller mange av de punktene
som er satt opp. Vi stiller oss spørrende til kostnad / nytte av det meget
omfattende arbeidet med ny logo og materiell utarbeidet av firma Misson
Design. Ola opplyste å ha mottatt signal fra NCC sentral om at man innser å ha
gått noe for raskt fram. Saken skal behandles av lederkonferansen til høsten og
vi kommer tilbake til saken etter denne.
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Sak 9

Omorganisering av NCC
Vi stiller oss spørrende til opprettelsen av regioner med fast ansatt –
arbeidsoppgaver og utgifter. Saken skal behandles av lederkonferansen til
høsten og vi kommer tilbake til saken etter denne.

Sak 10

Eventuelt
Ola og Trond Nauf (avd. Vestfold) skal i møte her i morgen med daglig leder
av NCC om vervekampanje på fylkets campingplasser i sommer.
St.Hans-treffet. Else og Einar har det meste i rute. Stig reiser opp torsdag og tar
imot eventuelle tidlige ankomster før Else kommer i løpet av fredag formiddag.

Sak 11

Tid og saker for neste møte
Neste styremøte er mandag 17. august kl. 18.30
Ola ber om tilsendt ønsker/forslag til saker på møtet.

Møtet slutt kl. 1945
Stig Svendsen
Referent

