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 4 - 2016
28/08 kl. 1830
Til stede: Sølvi, Viggo, Arne, Helge, Anlaug, Åshild, Per.
Ikke tilstede: Ola, Einar, Berit.
Sak 1. Møtereferat:
Sølvi leste referatet.
Det ble bestemt at telefonen på kontoret skal vidrekobles til Viggo når det ikke er noen
der.
Sak 2. Innkomne saker og brev:
Det er besluttet at ”Ja vi elsker camping” og Facebook
siden til NBCC legges ned.
Det har kommet forslag fra CODAN Forsikring om hvordan NBCC Søndre kan
forsikre seg mot ansvar under arrangementer, treff eller annet som klubben arrangerer.
Helge skal vurdere hvilke situasjoner som kan oppstå, og hvilke type forsikringer vi
bør gå for. Det er klart at mye dekkes av forsikringer på vogner/biler og personlige
reiseforsikringer, campingkort, men vi bør ha vurdert vår stilling som arrangør.
Sak 3. Teknisk kontroll og Merkekjøring:
Einar Aase og Øyvind Skjeggerød skal se på det nye skjemaet for teknisk kontroll.
Det er gjenstand for vurdering da det er krav om godkjenning for kontroll av strøm og
gass. Skjemaet er blitt så omfattende at det krever mer gjennomtenkt utforming av
kontrollen. Det må sjekkes om vi kan ha noen på kurs for å bli godkjent eller om vi må
leie inn noen. Da kommer det kostnader som må godkjennes av styret på forhånd. For
at denne endringen skal komme ut til medlemmene må dette være klart før jul 2016.
Sak 4. Pinsetreffet,
Pinsetreffet var meget vellykket og organiseringen ved innkjøringen gikk helt fint
Viggo kjøper inn flere plugger til å feste teltet. Dette for å unngå katastrofe ved for
mye vind.
Sak 5. St. Hans.
Treffet var på Teksten også i år. Det var 60 tilreisende + noen fastliggere. Det er en
meget ryddig og fin plass, og Trekkspillklubben hadde sin vanlige opptreden på fredag
kveld. Rolf Bøe hadde ansvaret for plassering, alle betalte hver for seg, så alt gikk fint.
Det er ønske om at dette må fortsette som et tilbud fra klubben.
Sak 6 Nordisk 2016
Nordisk 2016 ble arrangert på Dyrskueplassen i Seljord og gikk greit for seg. Noen
skjær i sjøen var det men det ble hanket inn etter hvert. Vi hadde ”nesten et trykkeri og
trykker” i sving hele tiden. Nøkkelpersonene fungerte så vi kom greit i mål.
Det er noe delte meninger om fordelingen av underskuddet som må tas i andre fora.

Sak 7. Oktoberfest.
Oktoberfesten blir arrangert på Vonheim i Kodal den 14-16 okt.
Påmelding til Ivar Lyngseth innen 1 okt. Prisen er kr. 300.- pr. pers. Det serveres
knoker som sist men ikke noe drikke. Hver og en tar med det de vil ha til maten og
resten av kvelden. Det blir ikke levende musikk men klubbens DJ. ???
Sak 8. Julebord 2016
Julebord blir i Tjølling som før den 19 nov. Pris: Kr. 300.- pr. pers.
Det blir julemat som før men ikke levende musikk. Vi drar i gang med musikkanlegg
med klubbens egen DJ. ?????
Påmelding til Ivar Lyngseth mellom 25 okt. og 10 nov. (se i Rulle)
Sak 9, Medlemsmøte hos Askjems.
Medlemsmøte hos Askjems er den 2 nov. Kl. 19.00
Tema for møtet blir vinterkonservering av campingvogner og bobil.
Sak 10. Påsketur i 2017.
Påsketur til Nederland, nærmere til en campingplass som heter DE WULP. Her er det
bukket inn 30 enheter til en pris av kr. 200.- pr. dg. Med strøm. Det er fra lørdag til
lørdag den 8 til 15 april 2017. Vi måtte bestille nå for å få plass. Dette er tydelig hvis
populært. Opplegget er under utforming og vil komme i Rulle i god tid.
Det blir sjekket om vi får noe spesiell rabatt på Fjordline på denne turen. Må være litt
rommelig med datoene.
Sak 11. Landsmøte.
Viggo Halvorsen og Per Enerhaugen er delegater fra Vestfold Søndre til Landsmøte på
Gardermoen den 21-23 okt.

Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte blir 10 okt. kl. 1830 på kontoret. (Kan komme innkalling før det hvis
det dukker opp noe spesielt).

Per Enerhaugen
(fungerende referent)

