NORSK CARAVAN CLUB
Avd. Vestfold Søndre

Referat fra styremøte mandag 4. april 2011
Tilstede:

Sølvi Frydenlund, Roy Therkelsen, Arne M Horntvedt, Einar Aase, Bernt J
Solum, ..
Helge Thorstensen, Anlaug Sandford, Øivind Five og Petter Frugaard fra styret og
Arne Bjønnes og Else Aase fra komiteene

Sak 1:

Øivind leste referat fra siste styremøte.

Sak 2:

Det var ikke kommet inn noen skriv eller brev.

Sak 3 :

Sølvi og Arne var i Hokksund på regions møte og fortalte litt om hva som ble
tatt opp der.

Sak 4:
.

Teknisk kontroll blir avholt på ås trafikkstasjon 2 og 3 mai. Einar skall sjekke
om utstyr for teknisk kontroll er i orden.

Sak 5:

Øvelse og merke kjøring blir det også i år på Øya i Larvik 9 og 10 mai.

Sak 6:

Referat medlems møte på E 18 Caravan. Arne leste dette opp.

Sak 7:

Oppsummering fra møte på Laholmen. Alle syntes dette var vellykket. Det
skal undersøkes om vi kan bestille gruppemøte på Laholmen, vi tar dette
opp på neste møte

Sak 8:

Pinsetreffet blir holdt på Sanda camping i år også og til samme pris som
forrige år. Det blir bindene påmelding ved forhåndsbetaling til
konoNr…………….. Petter Frugaar tar seg av hesteskokastingen. Det blir også
barneleker og auksjon.

Sak 9

Høsttreffet blir også i år på Åmot naturcamping dette blir med mat og Else
lager rebus.

Sak 10

Budsjett; Det ble diskutert om vi har penger til å pusse opp kontoret.

Sak 11

Innholdet i den Røde kofferten er lite og Else og Einar skal sjekke
denne opp.

Sak 12:

Eventuelt: Det ble fremsatt forslag om en velkomsthilsen til nye medlemmer,
som består av et velkomstbrev som Arne lager sammen med kalender og Rulle.
Sekretær sender ut dette og det skal også sendes en kalender til Trond Nauf.

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

Resolusjoner fra sentralt: Vi har fått noen sider som vi skal lese igjennom og
komme med kommentarer til dette.
Sak 13:

Neste styremøtet er satt til mandag 30 Mai Kl. 18,30 2011.04.05

Sekretæren.
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