NORSK CARAVAN CLUB
Avd. Vestfold Søndre
Referat fra Styremøte 5 - 2012
21. mai 2012 kl. 1830
Til stede: Analug Sandford, Sølvi Frydenlund, Helge Thorstensen, Arne M. Horntvedt, Petter
 Frugaard, Roy Therkelsen, Per Enerhaugen og Ola Akre.
I tillegg var følgende invitert og møtte: Jarle Brygmann, Øivind Olsen, Rolf Bø og
Arne Bjønnes.
Sak 1. Referat fra forrige møte:
Ola leste referatet fra forrige møte. Sølvi henviste til sak 4, og fortalte at Askjems ikke
stilte med verkstedvogn slik avtalen var. Derimot hadde de åpent på verkstedet på
mandag kveld.
Avholdt hjemmesidekurs med Arne M. Horntvedt, Alse Aase og Dag. R. Aasgård fra
oss, var vanskelig og ikke så enkelt som den hjemmesiden vi har i dag. Else og Dag skal
sette seg sammen og forsøke i fellesskap å finne ut av problemene. Ellers ingen
kommentarer.
Sak 2. Innkomne skriv og brev:
Det var innkommet tilbud om delta på dansefestival i Trøndelag. Trolig ikke aktuelt for
våre medlemmer.
Brev fra Larvik kommune ang. kommentarer til reguleringsplan. Ikke noe for oss.
Info om at det fra 1. juni åpnes bobilparkering ved Horten Gjestehavn. 14 oppmerkede
plasser med strøm og tilgang til toaletter/dusj i servicebygget til Gjestehavnen. Pris pr.
døgn kr. 180,-. Ola prøver å få med litt info i neste ”Rulle”.
Sak 3. Øvelse- og merkekjøring:
Ola orienterte om at øvelse- og merkekjøringen gikk greit, særlig den første dagen, hvor
det kom en del som ønsket å prøve seg. Positivt var det at Else Aase og Sølvi stilte opp
og serverte ”lapper” med syltetøy og kaffe.
Dag to var lite besøkt, og det er et ønske fra Trafikksikkerhetskomiteen om at vi til neste
år bare setter av en dag til dette tiltaket.
Sak 4. Teknisk kontroll:
Teknisk kontroll på Ås trafikkstasjon i samarbeid med Statens Vegvesen ble meget
vellykket de to dagene vi holdt på. Ca 80 enheter møtte opp på kontrollen, og det var
også noen få fra avd. Vestfold. Stor takk til Else Aase og Sølvi som stilte opp med
vafler og kaffe til stor begeistring for de som ventet på tur.
Avd. Vestfold ønsker å samarbeide om dette arrangementet fra neste år, og var også
interessert i å være med å arrangere øvelse- og merkekjøring.
Det kan bli aktuelt å flytte øvelse- og merkekjøringen til Ås trafikkstasjon, da forholdene
ved Byggmakker i Larvik ikke er ideelle bl.a. på grunn av utvidet åpningstid i
forretningen.
Sak 5. Kampanjedager hos Askjems
Dette ble en stor suksess og det ble tegnet 47 nye medlemmer på to helger. Stor takk til
alle som stilte opp på fritid for å fronte avdelingen og NCC, og spesielt takk til Sølvi,
Else Aase og Helge Gjerstad, som var der alle dagene!
Sak 6. Pinsetreff på Sanda
Avdelingen har kjøpt inn en hjertestarter som tas med til Sanda, og hvor det blir en
demonstrasjon i bruken av denne. Jarle Brygmann orienterte om det ”Hvarnes-gjengen”
har påtatt seg å gjøre under Pinsetreffet. De har gjort en del forberedelser og alt ser ut til
å være i trygge hender når det gjelder barneaktiviteter, hesteskokasting, boggia og

natursti. Det er litt vanskelig å anslå antall barn, da påmeldingen har vært mangelfull,
men trolig over 15 barn. Per Enerhaugen ordner med premier til boggia og
hesteskokasting.
Det er så langt påmeldt 68 enheter, men trolig flere etteranmeldte. Stor forvirring da
invitasjonen i ”Rulle” var mangelfull, men fest-og Arrangementskomiteen regner med
det ordner seg. Det er bestilt 95 kg. reker, men mer kan trolig etterbestilles.
Det vil også i år bli auksjon v/Per Enerhaugen og Jan Erik Røed. Auksjonsgjenstander
er allerede kommet, og noen vil komme under treffet.
Det ble foreslått å lodde ut en gjenstand på plassnummeret under kaffelangbordet.
Mye diskusjon rundt arrangementet, men alt ser ut til å ordne seg.
Sak 7. Høst-treff på Høgda
Høsttreffet på Høgda Fjellcamping på Blefjell den 07. – 09. september er i ”boks”. Det
ble diskutert om det skulle være noe form for bevertning (suppe etc.), men dette er ikke
helt avklart.
Strøm til lading og kjøleskap er det trolig til alle som kommer. Det må settes opp treffskilter fra hovedveien og opp til plassen, slik at alle finner fram. Bomavgiften inngår i
treffavgiften, som vil bli kr. 400,- pr. enhet, noe som også inkluderer dans tillevende
musikk på lørdag. Påmelding til Rolf Bø. De ”fastboende” betaler kr. 150,-.
Det legges opp til aktiviteter som Hykle, hesteskokasting og natursti.
Sak 8. Eventuelt
Sølvi ba oss tenke på om vi kan trykke årskalenderen og innkallingen til årsmøtet i siste
utgave av ”Rulle” i år. Dette for å spare store portoutgifter.
Hvis dette lar seg gjøre, foreslo hun også at vi burde si opp avtalen med
frankeringsmaskinen da den koster mye i blekk avtaleleie.
Sak 9. Tid og sted for neste møte
Neste møte på kontoret ble satt til mandag 20. august.

Ola Akre
sekretær

