NORSK CARAVAN CLUB
Avd. Vestfold Søndre

Referat fra Styremøte 2 - 2014
3. februar kl. 1830
Til stede: Hele styret unntatt Einar Aase og Per Enerhaugen
Sak 1. Referat fra forrige møte:
Harald Stene opplyste at han ikke ville være kontaktperson for St.Hanstreffet. Dette
treffet utgår.
Nils Green har redusert budsjettet for Finanskomiteen etter ønske fra de.
Sak 2. Innkomne skriv og brev:
Sølvi refererte brev fra medlem Osvald Tansø, som går ut på at han som
kommunestyrerepresentant etterlyser en campinglov nå som Larvik kommune jobber
med dette. Hun har svart Tansø om at NCC sentralt jobber hardt med denne saken og
at de er kommet et stykke på vei.
Osvald Tansø stilte også spørsmål om bompengepriser for kjøretøy over 3,5 tonn, og
nevnte særlig prisen på den nye Hardangerbrua. NCC sentralt har fått oversendt brevet
som rette instans.
Sak 3. Årsmøte:
Ola Akre opplyste at han nå har alle papirene klare og at han kopierer opp 50
eksemplar til Årsmøtet. Møteleder Trond Nauf har forespurt om det er nødvendig å
lese hele beretningen, og det samme har Nils Green når det gjelder regnskap og
budsjett. Etter litt diskusjon vedtok styret en forenklet variant hvis dette kunne
godkjennes av Årsmøtet.
Nils Green orienterte også at han hadde skaffet til veie en forenklet ordning for å få
godkjent ny kasserer i banken. Han skriver også ut papirer for oppdatering i
Brønnøysundregisteret.
Sølvi påpekte at vi må få årsmøtets godkjennelse for at Per Ove Wiik har vært med
som revisor da Bjarne Røisland er i Syden.
Sak 4. Påsketur:
Påsketuren går som planlagt. Det er påmeldt 28 enheter (56 personner). Alle er fra vår
avdeling bortsett fra ett par fra avd. Vestfold, ett par fra avd. Telemark, og ett par fra
Danmark.
Roy Therkelsen har sendt forespørsel til Color Line og Fjord Line om rabatter for oss
som skal reise sjøveien.
Sak 5 Styre tur:
Nils Green orienterte om kontakten han har hatt med DFDS og Color Line. De skal
henholdsvis ha kr. 34.594,- og kr. 44.100,- for å frakte oss inklusive mat. Det har vært
dårlig tilbakemelding fra styret på dette, og Sølvi spurte om vi heller skulle ta en kveld
med en god middag.

Etter en diskusjon rundt dette ble det vedtatt at vi går for en middag på restaurant
Kokeriet i Sandefjord lørdag den 1. mars kl. 1800. Det er budsjettert kr. 10.000,- til
dette, og overskytende må vi betale selv. Sølvi ordner med bestilling.
Sak 6. SMS-varsling:
Arne M. Horntvedt orienterte om at han nå har 539 medlemmer inne i registeret for
SMS-varsling. Det er kommet forespørsel fra Autosentrum om de kan få denne listen
slik at de for egen regning kan sende ut bl.a. invitasjon til medlemsmøtet i Mars.
Etter en diskusjon rundt bordet, ble det bestemt at vi ikke gir fra oss navn og
telefonlister selv om det kan være fristende. Dette har noe med personvernet å gjøre.
Arne sender derfor ut varsel om medlemsmøte i mars, og med den annonseringen vi da
gjør burde tilsi at vi ikke behøver å sette opp plakat på Furulund Kro.
Sak 7. Barnetreff i regionen:
Sølvi orienterte om at det den 13. – 15. juni vi bli arrangert barnetreff på den nye
Hallingparken Camping i Ål i Hallingdal i regi av regionen. Det vil i det vesentlige
være medlemmer fra avd. Hallingdal som står for treffet, men området er fullt av
aktiviteter for barn med egne aktivitetsledere slik at det meste vil gå av seg selv. Selve
campingen er en Norges beste, og burde lokke både voksne og barn. Info om treffet
må komme med i Rulle. Pris pr. enhet er kr. 500,- for hele helgen.
Sak 8. Samarbeid med Autosentrum:
Medlemsmøtet i januar var fantastisk og vi har mottatt mye ros som er brakt videre.
De har spurt om vi kan infostand der under show-dager de skal arrangere fra 27.02 –
02.03. Dette har vi sakt at vi stiller opp på torsdag og fredag, og Ola Akre og Arne M.
Horntvedt stiller opp – kanskje også flere.
Autosentrum vil stille med verkstedbil på vår to dager med teknisk kontroll på Ås, og i
den forbindelse lurte de litt på hva vi ønsket skulle være med i bilen. Litt diskusjon
rundt dette, og gasslanger, fuktighetsmåler ble nevn som noen av tingene. Teknisk
komite bør inn i biledet.
I tillegg ønsker de seg noen fine bilder fra både sommer- og vintercamping, som de
kan bruke i forskjellige sammenhenger.
Mye meningsutveksling rundt Autosentrum.
Sak 9. Orientering ang. NCT 2016:
Styringsgruppa i regionen har nylig avholdt et møte på Kongsberg. Her ble det enighet
om at det må delta minst 2 fra hver avdeling med tanke på kontinuiteten da det er langt
fram til 2016. Det ble også vedtatt at et eventuelt overskudd skal deles på det antallet
som deltar fra hver avdeling.
Vi får ansvaret for Sanitet, Øvelseskjøring, Caramba og Turer. Litt diskusjon rundt
dette.
Sak 10. Eventuelt:
Sølvi orienterte om at region Te/Ve/Bu har fått en representant mer i Landsstyret (3)
på bekostning av Hedemark.
Sølvi orienterte om at det var kommet forespørsel om vi skal ta inn noen ASCI-bøker
for salg. Etter litt diskusjon ble dette nedstemt da bøkene lett kan bestilles hos NCC.
Litt diskusjon rundt kontorliste for 2014, og dette blir overlatt til den nye nestlederen.

Sak 14. Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte blir onsdag 12. mai kl. 1830 på kontoret.

Ola Akre
sekretær

