NORSK CARAVAN CLUB
Avd. Vestfold Søndre

Referat fra Styremøte 4 - 2013
26. august kl. 1830
Til stede: Einar Aase, Per Enerhaugen, Tove Therkelsen, Sølvi Frydenlund, Harald Stene,
Åshild Skjeggerød, Arne M. Horntvedt og Ola Akre.
Fravær: Petter Frugaard, Nils Green og Helge Thorstensen
Sak 1. Referat fra forrige møte:
Ola leste referatet fra forrige møte. Sølvi meldte at registrering av kasserer nå endelig
er i orden etter mye om og men.
Vervepremien fra 2012, som er lagt ut for salg på nettet, enda ikke er solgt og det er
uvisst hva vi gjør med dette.
Sak 2. Innkomne skriv og brev:
Sølvi orienterte om at det er kommet brev fra NCC om at caravanforhandlerne nå har
fått tilsendt brosjyrer og infomateriell sammen med et eget stativ for markedsføring av
NCC. Vi har lenge hatt vårt eget stativ hos Askjems, men Harald Stene sjekker opp
om det nye stativet fra NCC er kommet opp. Stativ skal også være sendt E-18
Caravan.
Sak 3. Pinsetreffet:
72 enheter deltok på årets Pinsetreff, som må sies ble meget vellykket. Hjertestarteren
ble demonstrert på lørdag, men tross annonsering flere ganger over høyttaleren, var det
en del som ikke fikk demonstrasjonen med seg. Vi gjentar demonstrasjonen på et
senere treff, og Einar tar den med på et styremøte. Per Enerhaugen presiserte at det må
være en ansvarlig person på alle treff som tar seg av hjertestarteren. En del diskusjon
rundt dette med hjertestarteren.
Det er vanskelig å fremheve enkeltpersoner som har gjort en ekstra innsats under
treffet, men Per Enerhaugen mente at ”Hvarnesgjengen” og Jan Erik Røed burde
takkes spesielt.
Sak 4. Skjærgårdstreffet:
Noe bedre besøkt enn fjorårets treff, men fortsatt er det stort sett et treff for avd.
Vestfold og vår avdeling, da de andre i regionen delvis glimrer med sitt fravær. Røde
Kors gjorde en flott innsats til stas for både barn og voksne, og programmet ellers gikk
greit. Sølvi mente at det trolig ikke blir noe treff i regi av region Te/Ve/Bu neste år
hvis ikke flere avdelinger forplikter seg. En del diskusjon rundt dette med treff i regi
av regionen.
Sak 5. Lederkonferansen:
Årets lederkonferanse er satt til 18. – 20. oktober, og det ble en del diskusjon rundt
hvem som hadde anledning fra styret til å delta. Det er anledning til å ha med ledsaker,
og det endte med at Sølvi og Arvid og Else og Einar reiser fra vår avdeling.

Sak 6. Nordisk 2016:
Sølvi orienterte om at NCC er i gang med å finne egnet plass for Nordisk Camping
Treff (NCT) i 2016, og at Jørgen Snoen og Åge Ødegård har vært å besiktiget området
der Seljordmarkedet arrangeres. Hun refererte rapporten som var skrevet i den
anledning, og hvor konklusjonen var at plassen var godt egnet for NCT.
Det skal i denne forbindelse avholdes et ekstraordinært styremøte i region Te/Ve/Bu
på Hokksund hotell den 29. september kl. 1800.
Sølvi etterlyste meninger om hva vår avdeling skal mene i saken, og etter en diskusjon
ble det bestemt at de som representerer styret har bestemmelsesrett på dette møtet. Fra
vårt styre møter Sølvi Frydenlund, Per Enerhaugen, Harald Stene og Åshild
Skjeggerød.
Sak 7. Påsketur:
Else og Einar Aase har kommet med en forespørsel om det er av interesse for at det i
avdelingens regi legges opp til en påsketur 2014 til Trio Camp i Praha. Else og Einar
vil stort sett stå for opplegget i samarbeid med campingplassen, men ønsker at det
økonomiske i forbindelse med påsketuren gjøres i regi av avdelingen. En del dsikusjon
rundt temaet, som endte med at dette går vi for.
Sak 8. Rulle:
Sølvi fortalte at det hadde kommet forespørsel fra medlemmer som ikke hadde fått
Rulle. Ola fortalte at han sjekker listene med NCC’s medlemsregister før hver
utsendelse, men at det selvfølgelig ikke kan garanteres at det forekommer
adresseforandringer som ikke er med. I tillegg tror han at Posten må ta noe av skylden
for at noen Rulle faktisk ikke kommer fram til rette vedkommende.
Sak 9. Høsttreffet:
Det er påmeldt 32 enheter til høsttreffet på Blefjell (62 personer + 15 fastliggere) noe
som må betegnes som meget bra. Plassen har heller ikke plass til så mange flere, maks
40 enheter.
Sølvi var litt bekymret for at treffavgiften var satt for lav, men håpet at det ville gå
rundt med bl.a. utlodding og andre inntektsbringende tiltak.
Sak 10. Julebordet:
Musikk og lokalet er bestilt og alt ser ut til å være i boks. Maten regnet Sølvi med at vi
fortsatt kunne bestille på Fredtun Catering i Stavern.
Sak 11. Eventuelt:
Harald Stene lurte på om vi skulle ha vervestand hos Askjems i høst. Etter en del
diskusjon ble det bestemt at dette utsettes til 2014. Harald sjekker opp at stativet med
informasjons om NCC er til stede på tilgjengelig sted.
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 12. Tid og sted for neste møte:
Neste møte blir mandag 4. november kl. 1830.
Ola Akre
sekretær

