N O R S K B O B I L OG C A R A V A N C L U B
Avd. Vestfold Søndre

Referat fra Styremøte 3 - 2015
13. april kl. 1830
Til stede: Hele styret unntatt Tove Therkelsen og Arne M. Horntvedt
Sak 1. Referat fra forrige møte:
Ola Akre leste referatet. Ingen kommentarer.
Sak 2. Innkomne skriv og brev:
Sølvi refererte mail fra NBCC v/ Martine om at selvbetjeningsfunksjonen i det nye
medlemsregisteret: Bli Medlem, Min Side, Verving, Kontakt oss, og regional
medlemsservice nå er i orden.
Det ble referert et brev fra Presidenten om at vi må ta tak i de 19 medlemmene som er
inaktive i vår avdeling. Litt diskusjon rundt dette, og Sølvi tar det videre med seg på
Sentralstyremøte.
Sak 3. Teknisk kontroll og Merkekjøring:
Teknisk kontroll og Merkekjøring er trolig i boks i løpet av kvelden, da Bernt Helge
Andersen og Helge Gjerstad møtte på kontoret for et møte. Delaktig i dette er også
Einar Aase som er styrets kontaktperson til Teknisk komité. Litt diskusjon rundt dette
med hvem som kan delta på disse kveldene fra styret.
Sak 4. Medlemsmøte hos Campinggården:
Sølvi orienterte om at hun har fått forespørsel om vi ikke kan arrangere et
medlemsmøte hos Campinggården i Drammen. Styret stilte seg bak dette, og det ble
foreslått et møte den 16. september. Sølvi sjekker opp om det passer.
Sak 5 Verving:
Sølvi og Else Aase har vært på vervekampanje både hos Autosentrum og hos Askjems.
Det resulterte i 19 nye medlemmer – noe som er helt supert!! Sølvi føler at det blir
mye jobb på henne og at det er slitsomt å stå på stand i flere dager, selv om hun har
hatt bistand fra noen av medlemmene. Hun etterspør om vi ikke kan velge en
verveleder som kan avlaste henne en del med denne viktige jobben. Bjørn-Viggo
foreslo at vi tok jobben på omgang i styret. Mye diskusjon rundt dette, som endte med
at Helge Thorstensen ser på saken og kommer tilbake til styret med et forslag.
Det ble videre vedtatt å gå til innkjøp av en ”vervedisk” som er en transportabel
sammenleggbar disk med plass til brosjyrer og med et seil med vår logo i fronten.
Sølvi har fått lånt en slik fra avd. Vestfold, og den virket utmerket.
Sak 6. Pinsetreff:
Pinsetreffet ble diskutert, og bl.a. opplyste Per Enerhaugen at han ikke lenger ønsker
lage premier til Boggia og Hesteskokasting. Etter litt diskusjon ble det bestemt at
Åshild Skjeggerød får i oppdrag å skaffe premier til dette blant alle tilbydere som fins
på salg av div. premier.

Avdelingen har gått til anskaffelse av et partytelt på 6 x 12 meter, som bl.a. skal
brukes på Pinsetreffet. Ansvarlig for dette har vært Einar Aase. Det ble litt diskusjon
rundt dette med hvor vi skulle plassere det relativt store teltet på plassen vi disponerer
hos Sanda Camping, men vi tror vi fant en løsning.
Sak 7. St.Hanstreff:
St.Hanstreffet på Teksten Camping er så langt vi vet i god rute. Treffvert er Rolf Bø,
og han hadde også ansvaret i fjor, noe som gikk meget bra.
Sak 8. Oktoberfest:
Oktoberfesten på Våle Samfunnshus er i rute, og noen i styret har allerede vært der og
prøvesmakt maten vi skal servere. Godkjent. Stedet kan dekkes til 120 personer rundt
bordene, og det er stor plass på utsiden til parkering av bobiler og campingvogner.
Litt diskusjon rundet festen, og det ble enighet om at Per Enerhaugen tar kontakt med
Fest- og Arrangementskomiteen for å involvere de i våre planer.
Bjørn-Viggo Halvorsen skriver en omtale om Oktoberfesten i neste Rulle med
påmelding og pris.
Sak 9. Rulle, stryke navn, tlf etc.
Bjørn-Viggo Halvorsen sjekker opp og retter alle navn og feil telefonnummer som i
Rulle under styret og komiteer.
Sak 10. Orientering om NCT 2016:
Det ble en kort orientering om framdriften til Nordisk Campingtreff (NCT) i 2016 på
Dyrskuplassen i Seljord. Bjørn-Viggo Halvorsen jobber med brosjyrer og T-skjorter
som skal være klart til NCT 2015 i Sønderborg i Danmark.
Alle som har fått oppgaver under treffet 2016, bør være med på orienteringen og
gjennomgangen av treffstedet i Seljord den 25. – 27. september i høst.
Sak 11. Status Polen turen:
Opplegget er klart for turen til Polen i august, og så langt er det påmeldt 23 enheter + 2
i hytter på Campingen. Det er flere som er i ferd med å melde seg på, så antallet klan
øke.
Sak 12. Eventuelt:
Bjørn-Viggo Halvorsen nevnte at det er kommet klager på at barn ikke har fått premier
på barneoppgaver på treff. Dette må vi rette opp!
Han nevnte også om vi bør gjøre noe for at medlemmene våre benytter annonsørene i
Rulle. Litt diskusjon rundt dette, men ingen konklusjon om tiltak.
Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte blir 14. september kl. 1830 på kontoret.

Ola Akre
sekretær

