REFERAT FRA STYREMØTE 6-2009
Tid: mandag 17. august 2009, kl. 18.30
Sted: Kontoret, Haralds gt. 2B
Tilstede:
Forfall:

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

Sak 1

Referat
Sekretæren leste referat fra styremøtet 15.06.09.
Ingen merknader

Sak 2

Innkomne skriv og brev
Lederkonferansen 2009, 24. - 26. oktober på Quality Airport Hotell Gardermoen
Ola Akre og Sølvi Frydenlund deltar, og Sølvis ektefelle, Arvid Landås, blir med
Tore Nærland, tilbud om foredrag om sykkeltur til Beijing
NCC sentralt, stadig økning av antall medlemmer og div. annen info

Sak 3

Evaluering St. Hans-treffet
Treffet var veldig vellykka med 51 enheter (inkl. 6 fastliggere) og er veldig populært. Bålet ble
tent fredag kveld pga. dårlige værutsikter for lørdag, og det var smart! Elses opplegg fungerte
som vanlig helt utmerket

Sak 4

Medlemsmøte i september
Ola har vært på By the Way Holms i dag og betalt leia siden han er bortreist møtedagen. Av
samme grunn leder Sølvi møtet. Jan Erik Røed orienterer om nye bestemmelser i
veitrafikkloven m.m. og skilt.
Finanskomitêen ordner utlodning.
Fint å minne om påmelding til julebordet og medlemsmøtet på Askjems 28. oktober

Sak 5

Markedsføring på campingplasser i Vestfold
Ola deltok sammen med en gjeng fra nye NCC Forsikring og daglig leder i NCC på
markedsføring av NCC på Omlidstranda Camping 11. juli. To store partytelt var base, mye
rekvisita var med og poser med informasjon om NCC og forsikringa ble utdelt. Resultatet ble
en god del nye medlemmer, og det hele var en positiv opplevelse. Det samme er gjort på
Stolpestad og et par andre plasser i Vestfold

Sak 6

Styremøte i september
Dette strykes bl.a. på grunn av utenlandsopphold for flere av styremedlemmene

Sak 7

40-års jubileet – status
Ola har ikke rukket å sjekke Daftö, men det blir gjort med det første.
Stig har innhentet informasjon om Jarlsberg travbane. Grusplassen er lite innbydende, særlig
for campingvogner. Dette gjelder også messeområdet som i tillegg har dårlig høyttaleranlegg.
Det er dessuten aktivitet på stedene i pinsen. Begge steder vil falle like dyrt eller dyrere enn
partytelt med catering på en god campingplass.
Aasmund foreslo Kjærraområdet i Lardal med parkering på jordet og eventuelt å benytte
stolpehuse like ved. Rett i nærheten ligger familieparken Høyt og Lavt som er spesielt attraktiv
for barn og ungdom
Dag oppfordret til å tenke familiearrangement og å ha selve festen sammen med
årsfest/julebord høsten 2010. Denne kan eventuelt legges til en restaurant med subsidierte
priser i stedet for de vanlige lokalene vi pleier å benytte.
Åsmund sjekker priser på enkelte rekvisitavarer som kan være aktuelle i forbindelse med
jubilêet

Sak 8

Rulle i september – saker å ta med
Stig har foreslått å skrive om bobilparkeringene i Tønsberg og Sandefjord

Dag foreslo at Ola tar kontakt med Osvald Tansø, som tidligere har meddelt at det arbeides
med tilsvarende parkering like i nærheten av Skottebrygga i Larvik for å finne ut status og
eventuelt ta med dette også i Rulle
Sak 9

Har det dukket opp saker i sommer som vi bør jobbe med
NCC sentralt har vært flinke til å markere seg i sommer

Sak 10

Eventuelt
Forslag til uttalelser, utarbeidet av Stig
vedr.”Endringer av bestemmelser om bruk og montering av lys og lykter på kjøretøy–
høring” og ”Revisjon av kjøretøyforskriften og forskrift om bruk av kjøretøy ved
implementering av godkjenningsdirektiv 2007/46. Forslag til forskriftsendringer”.
Disse forslagene er utmerket, underskrives av Ola og sendes NCC sentralt
Høsttreffet
Litt få påmeldinger, foreløpig 17 enheter og 33 personer. Prisen og opplegget blir det
samme som i fjor, iflg. vertinna, Tove Moland. De står også for natursti, musikk m.m.
Det er planer om faste strømtavler, men det er usikkert om dette kommer så tidlig at
de kan nyttes denne gangen
Feil pris på annonse
Aasmund orienterte om feil pris på annonse om gassfylling i Rulle vedr. firma EHB
AS. Dette må, iflg. Ola, rettes av firmaet ved at de sender inn en korrigert
annonsetekst. Aasmund gir EHB AS beskjed om dette

Sak 11

Tid og saker for neste møte
Neste møte er 19. oktober kl. 1830

Møtet slutt kl. 1940
Dag R. Aasgård
Sekretær

