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NORSK CARAVAN CLUB
Avd. Vestfold Søndre

Referat fra styremøte 6 – 2010
Tid: mandag 18. Oktober 2010.
Tilstede:

Ola Akre, Åsmund Stokland, Helge Thorstensen, Bernt J. Solum, Anlaug Sandford, Roy
Therkelsen, Einar Aase og Arne M Horntvedt.

Forfall: Sølvi Frydenlund
Sak 1:

Arne leste referat fra forrige styremøte

Sak 2:

Det var kommet inn 2 brev, det var fra Bilservice i Larvik hvor de ønsket å tilby service på
Camping-biler. De kunne tenke seg å ha et medlemsmøte hos seg hvor de ville orientere
om hva de kunne tilby, samt annonsere i vårt medlemsblad, Rulle. Ola foreslo at vi burde
kunne ha medlemsmøte i januar hos dem.
Det andre brevet var fra NORSK CARAVAN CLUB, Region 9
Telemark/Vestfold/Buskerud med varsel om regionsmøte søn 14. Nov., samt invitasjon til
NCC organisasjonskurs lørdag 13. Nov 2010. Her kan 3 personer med ledsager møte på
Regionens regning, deltager utenom dette må bekostetes av klubben. Alle i styret som
ønsker ble invitert til å møte på kurset.

Sak 3:

Arne orienterte om høsttreffet på Åmli, og som ble meget vellykket med hele 42 enheter
som møtte.

Sak 4:

Roy orienterte om medlemsmøte på brannstasjon som også var meget lærerikt, men med
kun 15 fremmøtte.

Sak 5:

Neste medlemsmøte blir hos Askjem Camping-center onsdag 27. Oktober. Ingen saker er
meldt for opptak på møtet.

Sak 6;

Ola orienterte om status for jubileumsfesten, hvor en del allerede hadde meldt seg på. Bl.a.
Regionsleder Trond Nauf m/frue, samt president Oddbjørn Olsen m/frue. Ola vil også
invitere Æresmedlem Anton Kongelf m/frue, som hvis han møter vil bli overrakt blomster.
Det blir en sang, og det er ordnet med toastmaster som vil holde orden på bl.a. talene.

Sak 7:

Til regionsmøte og kurs har foreløpig Ola, Sølvi og Arne m/ledsagere meldt at de vil
møte., øvrige som ønsker å møte må melde seg iløpet av dagen.
Av saker som ønskes tatt opp er reiseforsikringen som forsikringsselskapene tilbyr, nemlig
reiselengde på kun 45 dager, og fra enkelte 60 dager. For oss campingfolk er det altfor
dårlig, da flere er borte en stor del av vinteren, da må reiseforsikringen være tilpasset
dette. En kan tenke seg at hvis man forsikrer alle sine biler, og kanskje huset etc., bør
selskapene kunne komme med et bedre tilbud enn de har i dag.
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Sak 8:

Arne må forberede årsberetningen, og levere senest innen 22.november til Ola.

Sak 9:

Under eventuelt kom Arne med et forslag om å anskaffe for eksempel 100
snapseglass med vår logo og markering av 40 års jubileum på.
Prisen på glassa ved bestilling av 100 stk er kr. 48,-/stk. + en engangskostnad på
film for logo-trykk på 620,- Totalprisen blir da for 100 glass kr. 5420,-.
Hvis vi selger disse til medlemmer for 55,-/stk blir det ikke utgifter på dette,
forutsatt at vi selger alle. Disse vil vi også kunne bruke som strøgaver. - hele
styret samtykket i dette, og Arne fikk i oppdrag å sette i gang med å få laget logo,
samt gjøre klart for bestilling. Bl.a. forsøke få med en prøve på medlemsmøte hos
Askjem, hvor vi kanskje kunne ta opp bestillinger.

Sak 10:

Neste styremøte blir mandag 22. November.
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