N O R S K B O B I L OG C A R A V A N C L U B
Avd. Vestfold Søndre

Referat fra Styremøte 2 - 2018
28. februar kl. 1800

Fravær:Berit Fredheim, Åshild Skjeggerød og Ivar Heum

Det var ikke satt opp egen saksliste for dette korte møtet på en snau time før komitémøtet
kl. 1900.
Ola leste referatet fra forrige møte, og Bjørn-Viggo orienterte om at det hadde vært 19 enheter
med på vintertreffet ”Ullgensern”. Dette er også bortimot det antallet som Seljord Camping
kan huse for et slikt treff, og alternativer bør vurderes for framtidige treff.
Det ble litt diskusjon rundt det forestående komitémøtet om hva som er styrets oppgaver og
hva som er komiteenes oppgaver. Vi ble enige om at vi går for at det er styrets oppgave å
bestemme tid og sted for et arrangement, og at komiteene tar seg av innhold og aktiviteter.
Når det gjelder styrets tur til Skagen 2. – 5. mars, blir egenandelen på kr 750,-. Det blir ikke
omvisning på Skagen bryggeri som planlagt, men lunsj. På søndag ble det diskutert flere
alternativer, men vi landet på lunsj på en restaurant i Sæby, med påfølgende kaffe hjemme hos
vårt danske medlem Christensen i Sæby før hjemreise.
Når det gjelder høsttreffet 7. – 9. september, reserverer Einar plass til oss på Max Kro i
Jondalen. Det er tidligere framforhandlet en pris på kr 170,- pr. døgn inkl. strøm.
Sølvi orienterte om at vi heretter må betale strømmen på kontoret selv, etter at det er montert
egne strømmålere til alle leilighetene i bygget. Vi får et avslag i husleien på kr. 500,- i mnd.,
som var for strømmen som inngikk i husleien tidligere. Ola orienterte om at Personskadeforbundet vil betaler halve strømregningen.
Medlemsmøtet på Autosentrum den 14. mars starter kl 1800, etter ønske fra Autosentrum.
Einar tar kontakt med firmaet for å finne tema for møtet. Det ble foreslått å få en representant
fra et bilverksted til å komme å fortelle om hva de kan tilby bobileiere.

Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte blir 16. april kl. 1830 på kontoret.

Ola Akre
sekretær

