NORSK CARAVAN CLUB
Avd. Vestfold Søndre

Referat fra Styremøte 2 - 2013
27. februar 2013 kl. 1800
Til stede: Einar Aase, Per Enerhaugen, Nils Green, Tove Therkelsen, Sølvi Frydenlund, Arne
M. Horntvedt og Harald Stene.
Fravær: Helge Thorstensen, Petter Frugaard og Ashild Skjeggerød.
Sak 1. Referat fra forrige møte:
Ola leste referatet fra forrige møte. Sølvi Orienterte om at Lorang Hansen spiller til
dans på julebordet til høsten (pris kr. 4.000,-).
Vi har fått kr. 2.260,- i refusjon fra Norsk Automobilforening i forbindelse med
utgifter til Juletrefesten.
Litt diskusjon rundt frankeringsmaskinen som nå er oppsagt, og frimerker som er
innkjøpt av Sølvi og ligger der frankeringsmaskinen står.
Sak 2. Innkomne skriv og brev:
Ingen brev eller saker siden forrige møte.
Sak 3. Årsmøtet:
42 medlemmer møtte opp på Årsmøtet, som gikk veldig greit unna. Sølvi vil sjekke
noen andre lokaler enn Holms, da hun synes de holder stiv pris. Kommer tilbake til
dette senere.
Sak 4. Tilbud fra avd. Vestfold:
Vi har mottatt tilbud fra NCC avd. Vestfold ang. fastliggerplass på Borre
Familiecamping. Prisen er kr. 6.500,-. Vi informerer medlemmene gjennom Rulle og
vår hjemmeside.
Sak 5. Telefon:
Vår mobiltelefon, som nå er eneste telefon vi har, kan ikke stå konstant til ladning.
Den må settes på ladning når vi kommer på åpne kontorkvelder, og tas ut av kontakten
når vi går hjem. Det blir kontorvaktenes oppgave å sørge for dette. Vår telefon har
følgende nr: 953 60 195.
Sak 6. Vervekampanje:
Sølvi orienterte om at vi hadde klart å vervet 63 nye medlemmer til NCC i løpet av
2012, og at vi med dette hadde blitt best av alle NCC-avdelinger i landet. For dette har
vi fått den utlovede førsteprisen på et hotellopphold på Beitostølen for 4 personer i en
weekend, samt gratis heiskort i skiheisen. Premien må benyttes før våren 2014.
Noe diskusjon om hvem eller hva vi skulle gjøre med premien, men det endte om at
styret enstemmig gikk for at premien skal gå til de to som har vært mest aktiv i
vervingen hos Askjems, nemlig Sølvi Frydenlund og Else Aase.
Sølvi orienterte videre om at vi også i forbindelse med verving har fått 63000 poeng
fra NCC til bruk på NCC’s netthandel. Vi ble enige om at denne premien skulle det
handles inn div. rekvisita som vi kan bruke til utloddningspremier. Sølvi foretar denne
netthandelen, som bl.a. inneholder håndklær, caps, vesker m.m.

Sak 7. Treff/medlemsmøte på E-18 Caravan:
E-18 Caravan inviterer til treff/medlemsmøte ved sitt lokale i Våle den 3. – 4. mai.
Innkjøring på fredag fra kl. 1200, og avslutning lørdag senest kl. 1500. Det vil bli
mange aktiviteter og servering av grillmat fra egen kokk. Dans etter musikk fra ”No
Problems” fredag kveld, med quis og auksjon, samt at representanter fra Kabe, MaxFritid, Dometic og Tunig Øst vil være til stede og orientere om sine produkter. E-18
Caravan gir 15 % rabatt på all rekvisita hele året til NCC-medlemmer.
Prisen for treffet blir kr. 250,- pr. person, en pris som nyes noe høy, men det er dyr
musikk og det blir fint grillbord fra ”Herr og Fru” på Teie. Bindende påmelding til
Sølvi og innbetaling av treffavgift til vårt kontonummer. Info i neste nr. av Rulle.
Sak 8. Styretur:
Tur til Laholmen i Strømstad på førstkommende lørdag. Oppmøte kl. 0900 for
utdeling av billetter til ferga, som går kl. 1000. Noen i styret har meldt avbud, men 23
plassene er bestilt og betalt og er dekket opp med trekking blant lederne i komiteene.
Hver enkelt betaler kr. 350,- for middagsbufee på lørdag kveld på hotellet.
Sak 9. Skjærgårdstreff:
Sølvi orienterte om at det den 14. – 16. juni vi bli avholdt et Skjærgårdstreff i
Borreparken i regi av region Te/Ve/Bu. Treffet vil få mange aktiviteter for barn og
voksne, og hun vil komme nærmere tilbake til detaljer og pris når hun har vært på et
møte i arrangementskomiteen. Nærmere omtale i Rulle.
Sak 10. Eventuelt:
Noen spørsmål fra styret angående den oppsatte kontorvaktlista. En del bytter ble
avtalt.
Arne M. Horntvedt opplyste at de billige bærbare PC’ene ikke er noe å ha da de er av
dårlig kvalitet. Ola Akre opplyste at han avstår fra sin PC, og det ble vedtatt at Arne
M. Horntvedt kjøper inn en kvalitets PC til Sølvi.
Per Enerhaugen spurte om det skal være noe opplæring på hjertestarteren, og om den
er ikkjøpt. Einar Aase bekreftet at den befinner seg på huset, og at han vil ta den med
til Laholmen.
Når det gjelder kontaktpersoner og gjøremål i styret, ble følgende vedtatt:
Einar Aase er kontaktperson til Teknisk komité.
Per Enerhaugen er kontaktperson til Fest- og Arrangementskomiteen.
Petter Frugaard er kontaktperson til Finanskomiteen,
Helge Torstensen har ansvaret som materialforvalter.
Harald Stene har ansvaret for vervekampanjer hos Askjems.
Tove Therkelsen har ansvaret for kaffe m/tilbehør til Teknisk kontroll og
Øvelseskjøring.
Sak 11. Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte er mandag 22. april kl. 1830.
Ola Akre
sekretær

