REFERAT FRA STYREMØTE 9-2009
Tid: mandag 14. desember 2009, kl. 18.30
Sted: Kontoret, Haralds gt. 2B
Tilstede:
Forfall:

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

Sak 1

Referat
Sekretæren leste referat fra styremøtet 16.11.09.
Sak 9 Eventuelt – Grasrotandelen
Anlaug har sjekka grasrotandelen og har behov for fødselsnummerne til alle styremedlemmene
for å få registrert vår avdeling. Liste ble sendt rundt
Ellers ingen kommentarer eller merknader

Sak 2

Innkomne skriv og brev
NCC’s handlingsplan 2011-2014- vi ser på den på neste styremøte

Sak 3

40-års jubileet – status og framdrift
Kjærra – Dag har hatt kontakt med representant for Kjærratunet. Vi kan gjerne
leieStolpehuset, men ikke parkere vogner og biler på grassletta. Det blir derfor tungvint, og vi
går ikke for dette.
Jubileumsfest:
Vi har fått tilbud fra Grand Hotell og Vindfjelltunet på jubileumsfest. Grand Hotell er billigst,
395 kr for tre retter. Ola har vært der og konstatert fine forhold. Han har bedt om at de holder
av 20. november neste år og sier fra at vi ønsker å være på der. Dag sier fra til Vindfjelltunet
om at det ikke er aktuelt

Sak 4

Årsfesten/Julebordet - evaluering
Gikk veldig bra med unntak av 1000 kr i tillegg pga borsyre e.l. på gulvet. Dette tar boninga.
Det ble 76 personer + komité og musikk, til sammen 80.
Flere av gjestene kom med tilbakemelding om veldig god mat og musikk

Sak 5

Vi tar en gjennomgang av styrets beretning
Delvis endelig beretning er sendt ut, og et par feil ble rettet. Opplysninger om økonomi,
medlemsantall og besøk på hjemmesida må skrives etter årsskiftet. Ola og Dag ordner det

Sak 6

Vinterstenging av kontoret
Vi har fortsatt bare åpent første onsdag i månedene januar og februar. Ola har vært inne fire
ganger og skrevet carnet til medlemmer som ikke har vært oppmerksomme på åpningstidene
Dag setter opp kontorliste for 2010 når valgkomitêens innstilling foreligger

Sak 7

Juletrefesten 29. desember - status
Dag og Ola regner med å komme. Må møte kl. 1500. Det har foreløpig meldt seg åtte barn og
åtte voksne

Sak 8

Annonser
Vi mister antakelig Caravansenteret E18 og EHB. Ola har ikke fått korrigert annonse fra
sistnevnte. Denne må komme i løpet av januar for å komme med
Det er derfor behov for nye annonsører!

Sak 9

Tur for styret til Strømstad
De som har arbeider med vakter sjekker ut ledige helger i mars til neste styremøte

Sak 10

Terminlisten 2010 – vi tar en gjennomgang før trykking
Medlemsmøtet hos Heistad utgår pga. ombygging.

Sak 11

Eventuelt
Dag har laget forslag til styremøter for 2010. Dette ble utdelt.

Sak 12

Tid og saker for neste møte
Neste møte er 18. januar kl. 1830

Møtet slutt kl. 1945
Dag R. Aasgård
Sekretær

