N O R S K B O B I L OG
CARAVAN CLUB
Avd. Vestfold Søndre

Referat fra Styremøte 4 - 2014
25. august kl. 1830
Til stede: Hele styret unntatt Tove Therkelsen, Einar Aase og Helge Thorstensen
Sak 1. Referat fra forrige møte:
Ola Akre leste referatet. Ingen kommentarer
Sak 2. Innkomne skriv og brev:
Sølvi orienterte om at hun hadde fått telefon fra en aktuell person i forbindelse med
opprettingen av ny bobilparkering i Holmestrand. Det ble forespurt om ikke
avdelingen kunne legge et treff eller annen tilstelning til bobilparkeringen. Per
Enerhaugen fortalte at han hadde besiktiget den nye plassen, og at han var sterkt
kritisk til plassens utforming og fasiliteter. Plassen er anlagt på opplagsplassen til
båtforeningen, men mange av plassene er for små til bobiler. Ingen vedtak om
framtidig treffe eller tilstelning på plassen.
Sak 3. Rapport om teknisk kontroll:
Vi tar rapporten som er forfattet til etterretning. Rapporten er sendt NBCC sentralt
sammen med rapporten fra Merkekjøringen
Sak 4. Underskrift ved bytting av navn til NBCC:
Sølvi viste fram den nye logoen til NBCC, som allerede har vært kjent en stund for
noen. Anlaug Sandford sendte rundt et skjema hvor styret underskrev på at de
godkjente navnendringen på klubben til Norsk Bobil og Caravan Club (NBCC)
Sak 5 Organisasjonskurs / Regionårsmøte:
8. og 9. november er det kombinert organisasjonskurs og årsmøte i regionen på Hotell
Ambassadør i Drammen. Regionen har søkt om midler fra NBCC sentralt til
organisasjonskurset, men har fått avslag. Da kurset og årsmøtet blir dyrt, ble det
bestemt at vi kun deltar med de delegatene vi har på årsmøtet, og at dette er Sølvi
Frydenlund, Per Enerhaugen og Bjørn-Viggo Halvorsen.
Sak 6. Medlemsmøte:
Sølvi minnet om at det er nytt medlemsmøte hos Askjems den 5. november 2014.
Trond Nauf har forespurt om han kan komme og orientere litt om NCT 2016, noe vil
sier ja til. I tillegg har Arne M. Horntvedt hatt kontakt med Tor Høili fra Horten, som
bl.a. forhandler UHF radioer og utstyr til bobil og caravanister. Det ble bestemt at vi
forsøker å få Tor Høili til medlemsmøte for å fortelle om radioene. Arne M. Horntvedt
forestår kontakten.
Sak 7. Julebord:
Vi har på et tidligere styremøte vedtatt at Fest- og Arrangementskomiteen får i
oppdrag å finne et egnet sted for julebordet i nordfylket, med tanke på en alternering

mellom der og sørfylket. Komiteen har ikke vært i stand til å finne et egnet sted i
nordfylket, de foreslåtte stedene viste seg å ikke være egnet, eller for små, og Sølvi
hadde derfor sett seg nødt til å booke oss inn hos Tjølling Idrettsforening før det ble
for sent. Festen blir der lørdag 15. november. Mer info i Rulle.
Sak 8. Juletrefest:
På et tidligere styremøte har vi vedtatt at juletrefesten legges på is, da det har vært
særdeles laber påmelding til dette arrangementet. Vi arrangerer heller ikke juletrefest
2014/2015.
Sak 9. Høsttreff:
Sølvi orienterte om at høsttreffet på Ble er fulltegnet, og at det står flere på venteliste. I
den anledning lurte hun på hva vi skal gjøre med disse da flere av de som er påmeldt
til Rolf Bø ikke har betalt til fristen den 25. august.
Det kom mange kommentarer til dette med påmelding og hva som skal gjelde når en
melder seg på en aktivitet. I Invitasjonen i Rulle står det klart at en skal melde seg på
til Rolf Bø innen 25. august, samt betale treffavgift inn til NBCC’s konto innen samme
dag. Åshild Skjeggerød får i oppdrag å sette opp en forklarende artikkel i neste Rulle
om hva som gjelder angående påmelding til arrangement.
Sølvi tok også opp hva fastliggerne skal betale på høsttreffet, da tidligere sum ikke
dekker utgifter til musikk, leie av lokale m.m. Etter en del diskusjon ble det enigehet
om at fastliggerne på Blefjell betaler kr. 400,- for å delta på treffet.
Sak 10. Orientering om tur i august 2015:
Treffet i Stettin i Polen høsten 2015 blir mest sannsynlig flyttet fram en uke til 9. – 16.
august. Dette på grunn av at det da er flere tilstelninger og opplevelser for
treffdeltakerne. Else og Einar Aase har vært innom plassen nå i høst og snakket med
plasseier. De estimerer også en treffavgift alt inkludert for ca kr. 3.000,-. Noe som
synes å være høyt. Vi kommer tilbake til dette senere.
Sak 11. Rulle:
Bjørn-Viggo Halvorsen orienterte om utgivelsen av Rulle i ny drakt. Han har kommet
godt i gang, og viste eksempler på hvordan det nye Rulle vil bli seende ut. Han er også
i dialog med annonsørene for å få oppdaterte annonser i farger. I den forbindelse har
han foreslått en endring i prisene, som har vært uendret i mange år. For eksempel vil
en helside i farger for 4 utgivelser koste kr. 1.800,-, mens baksiden i farger vil koste
kr. 2.500,-. Det vil også bli muligheter for annonser i ½-sideformat.
Han foreslo også at det denne høsten kun blir en utgivelse ( ca 15. oktober), men at
han for 2015 fordeler jevnere ut over året.
Med kun en utgivelse, 15. oktober, må bladet inneholder aktivitetskalender for neste
år, samt varsel og innkalling til Årsmøtet 2015.
Anlaug Sandford tar på seg å sende ut giroer for annonsene som har stått i Rulle i
2014.
Sak 12. Nordisk 2016:
Sølvi Frydenlund og Bjørn-Viggo Halvorsen har vært på arbeidsmøte i forbindelse
med NCT 2016. De kunne fortelle om mye jobb som står foran komitémedlemmene i
forkant av treffet, men at de nå begynner å få en oversikt over hva som venter av
oppgaver. Som en oppsummering fortalte de at alt må være klart til NCT i Danmark
neste sommer.

Sak 13. Eventuelt:
Sølvi orienterte om at hun i høst skal på en møte med Autosentrum i Holmestrand. De
har i den anledning foreslått et møte/treff på Autosentrum neste vår, og at eventuelt
merkekjøringen kan foregå der under treffet.
Sølvi kommer tilbake med mer info senere.
Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte blir mandag 6. oktober kl. 1830 på kontoret.

Ola Akre
sekretær

