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 - 2015
14. september kl. 1830
Til stede: Hele styret unntatt Tove Therkelsen, Arne M. Horntvedt og Anlaug Sandford
Invitert: Øivind Olsen, Solfrid Enerhaugen, Stine Halvorsen, Kari Sandal, Stig Svendsen og
Anne Karin Grimholt
Sak 1. Referat fra forrige møte:
Ola Akre leste referatet.
Sølvi fortalte at medlemsmøtet hos Campinggården i Drammen blir den 13. januar
2016.
Per Enerhaugen opplyste at han ikke fikk noe tilbakemelding på om lederen av Festog Arrangementskomiteen hadde gitt beskjed videre til noen av medlemmene i
komiteen. Nå var lederen bortreist og kunne ikke møte til dette styremøtet, men ønsket
bli holdt orientert.
Sak 2. Innkomne skriv og brev:
Fra NBCC var det kommet invitasjon til Lederkonferanse på Gardermoen den 24. og
25. oktober.
Brev fra Presidenten om at Regiontilskuddet for 2015 blir som tidligere (2014).
Brev fra NBCC v/fagsjef Jørgen Snoen om at ledsagere til deltakere på for eksempel
Lederkonferansen heretter må skatte av fordelen dette gir. Dette var info han bringer
videre fra NBCC’s revisor. Diskusjon rundt dette da er noe uklart hva som egentlig
menes. Fra oss reiser Sølvi, Bjørn-Viggo Halvorsen og Ola Akre på Lederkonferansen.
Sak 3. Polenturen:
En meget vellykket tur på alle måter, og også økonomisk bar det seg bra med et
overskudd på ca 8.000,- kroner.
Litt diskusjon rundt dette med overskuddet og hvor i regnskapet det skal plasseres,
men det endte med at vi inntill videre setter det på kontoen til Finanskomiteen
Sak 4. Medlemsmøte.
Neste medlemsmøte er hos Askjems den 4. november. Helge Thorstensen fikk i
oppdrag å minne Askjems på dette noe forut for møtet. Han nevnte i den forbindelse at
han hadde vært tilstede på et møte hvor en person hadde snakket meget interessant om
lading av batterier og i særdeleshet om lithium-batterier. Dette kan bli et tema på
møtet hos Askjems.
Sak 5 Julebord:
Sølvi begynte å bli usikker på om hun hadde bestilt lokalet til Julebordet/Årsfesten,
men dette var det flere som husket at hun hadde gjort tidlig på året.
Bjørm-Viggo Halvorsen bestiller maten, og sjekker opp om ikke også musikken er
bestilt.

Sak 6. Oktoberfest/Jubileum:
Fram til nå er det påmeldt i alt 136 personer til denne festen, men det kan bli flere.
Sølvi mente at i og med dette også var et jubileum, burde det inneholde noe mer enn
bare mat og drikke. Mye diskusjon rundt dette, og de tilstedeværende kom med flere
forslag på aktiviteter. Toastmaster er allerede utpekt til å bli Stine Halvorsen.
Per Enerhaugen fortalte at det vil bli vanskelig og dyrt med et tappetårn for øl, og
foreslo i stedet at det ble kjøpt inn boksøl fra forskjellige fabrikanter. Han og Solfrid
hadde også laget et budsjett for festen, som hvis det holder, kan innebære en
fortjeneste på kr. 5.200,- til avdelingen. Dette budsjettet var satt opp etter 130
påmeldte deltakere.
Mange praktiske problemer med gjennomføringen ble diskutert, bl.a. oppsette av
vaktliste for salg av drikke m.m.
Sak 7. Planlegging for neste år:
Referat fra dette punktet utgår inntil videre, da sekretæren ble syk og måtte gå hjem
før styremøtet var helt ferdig.
Sak 8. Eventuelt:
Bjørn-Viggo Halvorsen foreslo at vi satte av en kveld på nyåret til å rydde
kontorlokalene i Haraldsgate 2 B. Ryddemøtet satt til 11. januar 2016 kl. 1800.
Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte blir 2. november kl. 1830 på kontoret.

Ola Akre
sekretær

