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 5 - 2015
2. november kl. 1830
Til stede: Hele styret unntatt Arne M. Horntvedt, Einar Aase, Per Enerhaugen og Helge
Thorstensen.
Invitert: Ivar Lyngseth
Sak 1. Referat fra forrige møte:
Ola Akre leste referatet.
Kristin Frydenlund reiste til lederkonferansen i stedet for Ola Akre. Mange stilte til
lederkonferansen med kun en deltaker p.g.a. skattereglene. Får ingen konsekvenser for
oss som kjører egen bil.
Sølvi orienterte om at det var149 personer til stede på Oktoberfesten/Jubileet, og at
tilbemeldingene har vært gode.
Bjørn-Viggo Halvorsen opplyste at duoen ”Jønsons Fristelse” kommer til julebordet
for å spille til dans, som i fjor.
Sak 2. Innkomne skriv og brev:
Tilbud fra Storefjell Hotell om weekendtilbud for avdelingen på kr. 2.090,- pr. pers i
helpensjon. Vi avventer tilbudet til senere.
Brev fra Hommen Gård som tilbyr plass og lokaliteter til å avholde treff.
Brev fra Anstein Sørum om at han heretter sender ut kjøremerker etter hvert som han
får oppdatert liste, og ikke slik som nå med forskjellige tidspunkt alt etter som
avdelingene har årsfester.
Invitasjon til Regionsårsmøte den 8. november. Fra oss var mange forhindret, men
Bjørn-Viggo og Tine reiser sammen med Nils Green og muligens en til.
Sak 3. Medlemsmøte:
Til medlemsmøte den 4. november må det gå ut en SMS-varsling da dette ikke har
vært annonsert i Rulle. Bjørn-Viggo kontakter Arne Horntvedt om dette.
Den 13. januar er det medlemsmøte hos Campinggården i Drammen. Her vil det bl.a.
bli info fra Riis Bilglass, og muligens en til. Husk å ta med egen stol!
Sak 4. Julebord.
Ivar Lyngseth orienterte om at han har litt problemer med å nå resten av Fest- og
Arrangementskomiteen, men at det er avholdt et møte. Det er ikke nødvendig å bestille
mat til flere enn de som er påmeldt, da det bestandig er mye mat igjen. Han trenger litt
bistand til å få matkassene tilbake til Stavern, men Anlaug sa seg villig til å ta denne
jobben. Ola Akre ringer for å høre om vaskehjelpene vi har hatt tidligere er ledige, og
gir beskjed tilbake til Ivar Lyngseth så fort som mulig. Komiteen tar bilder av lokalet
både inne og ute, og de tar og pynter salen på fredag før festen. Toastmaster blir
Øivind Olsen, men Ivar mente det var unødvendig med noen for å holde Damenes tale
og å takke for maten. Anlaug overfører kr. 2.000,- til Ivar Lyngseth for å dekke opp
for div. innkjøp. Sølvi tar ut kr. 9.900,- til dekning av vaskehjelp, musikk, lokalleie
m.m. Mye diskusjon rundt dette med julebordet og framtidige treff i 2016.

Sak 5 Årsmøteinnkalling:
Årsmøteinnkallingen må komme med i første Rulle, og årsmøtet blir den 10. februar
2016 på Furulund Kro? Bjørn-Viggo Halvorsen fikk i oppdrag å sjekke om stedet er
ledig.
Sak 6. Vintertreff:
Bjørn-Viggo Halvorsen har kommet med en idé om å arrangere et vintertreff i løpet av
vinteren. Han ser for seg at dette kan legges til Sanda Camping eller Seljord Camping.
Mye diskusjon rundt dette, og vi går for å prøve ideen. Treffet avholdes 29.- 31. januar
2016.
Sak 7. Årskalenderen:
Litt diskusjon om hvordan årskalenderen skal se ut i Rulle, men vi går for at det blir en
”vanlig kalender” over fire sider i midten av neste Rulle. Følgende datoer ble satt:
4. januar – styremøte
11. januar rydding av kontoret fra kl 1800
13. januar – medlemsmøte hos Campinggården
29. – 31. januar – vintertreff (sted senere)
10. februar – årsmøte på Furulund Kro?
9. mars – medlemsmøte hos Autosentrum
13. – 16. mai – Pinsetreff på Sanda Camping
24. – 26 juni – St.Hanstreff på Teksten Camping
3. – 5. juni – øytreffet i Mjøsa
11. – 16 juli – Nordisk Camping treff i Seljord
14. – 16 oktober – Oktoberberfest på Våle Samfunnshus
2. (9). November – medlemsmøte hos Askjems
19. november – julebord/årsfest.
Sak 8. Eventuelt:
Ingen saker under eventuelt.
Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte blir 4. januar 2016 kl. 1830 på kontoret.

Ola Akre
sekretær

