NORSK CARAVAN CLUB
Avd. Vestfold Søndre

Referat fra styremøte 7-2010
Tid: mandag 29.november 2010.
Tilstede:

Ola Akre, Sølvi Frydenlund, Roy Therkelsen, Einar Aase, Bernt J. Solum, Helge
Thorstensen og Arne M Horntvedt.

Forfall:

Åsmund Stokland og Anlaug Sandford.

Sak 1:

Arne leste referat fra forrige styremøte.

Sak 2:

Ingen innkomne skriv og brev

Sak 2b:

Terminliste for neste år ble satt opp for å sette inn i kalenderen for 2011, og ble som
følger:
24. jan, styremøte. 26. jan. Medlemsmøte hor Bilservice, Larvik. 16. feb, årsmøte på
Holms. 02. mars, komitemøte. 23. mars, medlemsmøte hos E18 Caravansenter. 02. + 03.
mai teknisk kontroll. 09. + 10. mai, merkekjøring. 10.-12. juni, Pinsetreff på Sanna
Camping. 02. – 04. sept., høst treff på Åmli Naturcamp. 26.okt. medlemsmøte hos Askjem
Camping AS. 19. november julebord i Tjølling og 29. des. juletrefest på Ø.Halsen.

Sak 3:

40-års jubileet – evaluering. Jubileet ble vellykket og en hyggelig markering å se tilbake
på, også økonomisk var det vellykket med resultat som budsjetert. Regningen fra hotellet
er på ca. 76.500,- + ca. 9.000,- for musikk og kake, og med innkommet påmeldings-avg.
på 35.700,- blir differensen i underkant av de budsjeterte kr. 50.000,- som var bevilget til
festen.

Sak 4:

Juletrefesten den 29. desember blir på Østre Halsen som vanlig. Ola skal bl.a. vise film,
nisse er bestilt, og Halsen musikkorps vil delta, og Else har kontroll på gaver og
aktiviteter. Vi håper så mange som mulig vil delta, det er bare å si fra til Else Aase.

Sak 5:

Ola redegjorde for regionårsmøte og organisasjonskurset som vi var på i Drammen 13. og
14. november.

Sak 6:

Salget av snapseglass ble redegjort for av Arne, det er solgt 50 glass, og 6 stk er gitt i
gave, det er dermed 44 glass igjen. De vil stå på kontoret, og solgt etter hvert, samt tatt
med på noen av treffa for salg der. Det er neppe noe problem å få solgt resten.

Sak 7:

Forberedelser til årsmøte i 2011, Arne sender ut foreløpig årsmelding til styret slik at de
kan kontrollere om noe er galt eller mangler, før den endelige meldingen gjøres ferdig til
årsmøte.

Besøks- og postadresse:

Telefon: 33 12 77 80

Bankgiro: 2480.03.20395

3256 LARVIK
(onsdager mellom kl. 1900 - 2100)
Sak 8:Haraldsgt. 2B,
Eventuelt:
Det ble besluttet
å gi
Per Enerhaugen en liten gave for hans innsats som toastE-mail: ncc.vs@c2i.net

Sak 8:

Som takk for oppdraget som ”Toastmaster” på jubileumsfesten ønsker vi å gi Per
Enerhaugen en liten gave, nemlig 6 snapseglass med jubileumsemblem på.
Videre vil Petter Frugaard få tilbake påmeldingsavgiftent til jubileumsfesten, da han
måtte melde forfall p.g.a. dødsfall i familien, det var også greit for hotellet.
Vi ble også bedt om å levere reiseregning for inneværende år til kassereren.
Arne fikk i oppdrag å sjekke om Collor Line har et weekendopplegg til Laholm for ca. 24
personer i en av de 3 første helger i mars 2011, dette er ment som et bli-kjent opplegg for
det gamle og nye styret.

Post 9:

Neste styremøte blir 24. Januar 2011.

Besøks- og postadresse:
Haraldsgt. 2B, 3256 LARVIK

Telefon: 33 12 77 80
(onsdager mellom kl. 1900 - 2100)
E-mail: ncc.vs@c2i.net

Bankgiro: 2480.03.20395

