NORSK CARAVAN CLUB
Avd. Vestfold Søndre

Referat fra Styremøte 6 - 2013
4. november kl. 1830
Til stede: Hele styret
Inviterte: Ivar Lyngseth
Sak 1. Referat fra forrige møte:
Helge Thorstensen leste referatet fra forrige møte, ingen kommentarer.
Sak 2. Innkomne skriv og brev:
Brev fra Bring om endring og prisøkning på 8 % for 2014 for tjenester med Posten.
Sølvi refererte brev fra NCC om eventuelt nytt navn og logo. Temaet hadde vært oppe
på Lederkonferansen, og avdelingen har fått tilsendt noen forslag til ny logo (utlevert
på møtet). Etter en del diskusjon ble det enighet om en av logoene, som også vil
medføre nytt navn på foreningen. Vi foreslår at et eventuelt nytt navnet blir: Norsk
Caravan og Bobil Club. Mange i styret mente at navn og logo burde forbli som det er,
og at det uansett må foreligge et prisoverslag hva et eventuelt navnebytte vil medføre
av utgifter.
Sølvi gjennomgikk (leste) en liste over spørsmål som hadde vært en av gruppeoppgavene på Lederkonferansen. Bl.a. var det spørsmål om vi mente at NCC’s
organisasjon kunne forenkles, da den virker noe ”topptung”. Denne gruppeoppgaven
skulle også behandles på lagenes styremøter, og vi fikk en meget kort frist på noen
vanskelig spørsmål. Oppgaven ble kopiert og utdelt til hver enkelt, og tilbakemelding
til Sølvi. Mye diskusjon rundt dette med organisasjonen. Per Enerhaugen mente at vi
burde få lest gjennom brevet i ro og fred og at det blir innkalt til et eget styremøte om
temaet. Vi tar er styremøte i januar på dette.
Sak 3. Julebord:
Det er til nå påmeldt 83 medlemmer til julebordet. Ivar Lyngseth opplyste at det meste
var i orden til festen, men at komiteen ønsket seg noen penger. Kassereren oversender
kr. 10.000,- til komiteen, som må framlegge regnskap for bruken av pengene. Ivar
Lyngseth ba også om at det ble ordnet med kvittering til vaskehjelp og musikk. Petter
Frugaard fortalte at det var i orden med blomster. Else Aase blir toastmaster, og Peter
Andersen skriver en sang til festen.
Sak 4. Jeuletrefest:
Juletrefesten blir lørdag 4. januar 2014 på Musikkhuset på Østre Halsen i Larvik. Ivar
Lyngseth etterlyste flere folk til hjelpe til med arrangementet. Primus motor er Else
Aase med noen medhjelpere. Det ble bemerket at det er mange navn på lista til Fest-og
Arrangementskomiteen, men ingen tråkker til når det trengs. Sølvi tar dette opp på
medlemsmøte den 6. november.

Sak 5. Påsketur:
Påmelding til påsketuren 2014 til Praha er satt til 13. januar 2014. Etter denne dato kan
vi ta imot påmelding fra andre enn egne medlemmer. Det er satt et tak på 25 enheter,
da dette er hensiktsmessig både med hensyn til plass på campingen og buss m.m.
Kunngjøring gjøres i førstkommende Rulle og på vår hjemmeside.
Sak 6. Pinse:
Etter litt usikkerhet rundt Sanda Camping, er det nå klart at de kan ta i mot oss til
Pinsen i 2014. Det sjekkes også ut andre arrangementssteder, og bl.a. er Vindfjelltunet
en av stedene. Her er det store forsamlingslokaler som kan benyttes ved dårlig vær.
Sølvi sjekker ut stedet.
Vi kommer tilbake til valg av sted senere.
Sak 7. Tur for styret, tenk på noen alternativer:
Det er budsjettert med kr. 10.000,- til tur for styret. Det kom flere forslag på helgetur
til Øst-Europa, men det må i så fall påregnes en egenandel.
Einar Aase sjekker nærmere steder og priser, og turen må foregå i begynnelsen av
mars.
Sak 8. Årskalender:
Årskalenderen ble gjennomgått og aktuelle datoer plottet inn. Den skal trykkes i siste
utgave av Rulle i 2013, og Ola Akre tar seg av dette.
Sak 9. Eventuelt:
Per Enerhaugen lurte på om det var mulig å få testet skjøtledninger når vi skal ha
Teknsik kontroll, da dette viser seg å være et problem på treff med mange feil kabler.
Einar Aase tar dette opp med Teknisk komite.
På Teknisk kontroll i 2013 ble det lånt en fukttester uten spisser til sjekk av fuktigehet.
Skal det eventuelt innkjøpes en til avdelingen? Mye diskusjon rundet dette, men ingen
avklaring på kjøp.
Nils Green lurte på om det var mulig å komme med et oppsett for veie- og bomavgifter
i Europa. Dette kunne trykkes i Rulle, og komme medlemmene til gode. Sølvi opplyste
at Eivor Marthinsen i NCC’s Reisekomite sitter inne med masse opplysninger om
dette, og Per Enerhaugen tar kontakt med henne om dette.
Den nye caravanforhandleren i Holmestrand har kommet med et ønske om et eget
campingforum i distriktet. Vi er positive til dette, og kommer eventuelt tilbake med
mer i sakens anledning.
Per Enerhaugen lurte på om det var interesse for et kurs eller lignende i forbindelse
med bruk av GPS. Etter litt diskusjon ble det enighet om å prøve å skaffe en
foredragsholder til dette temaet på medlemsmøte den 15. januar 2014. Per fikk i
oppdrag å skaffe en person som kan foredra om emnet.
Sak 10. Tid og sted for neste møte:
Neste møte blir mandag 6. januar 2014 kl. 1830.
Ola Akre
sekretær

