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 4 - 2017
14. august kl. 1830

Fravær: Arne M. Horntvedt
Sak 1. Møtereferat:
Ola leste møtereferatet. Under sak 8. orienterte Bjørn-Viggo Halvorsen om at vi ikke
lenger har forsikring på innbo og maskiner, da kravet på forsikringssummen ikke er
betalt p.g.a at vi ikke har vært på kontoret siden mai.
Einar Aase fikk i oppdrag å sjekke priser hos flere selskaper for å finne best mulig pris
for ny forsikring av innbo og maskiner på en forsikringssum på kr. 150.000,-.
Kasserer Anne Marie Lilleaas fikk i oppdrag å kontakte Butikkjeden Flügger for å
skrive under en kontrakt med firmaet på rabatten på 25% til medlemmene mot
framvisning av medlemskort
Sak 2. Innkomne saker og brev:
Etter purring fra Sølvi er det innkommet mail fra leder i Fest-og Arrangementskomiteen Ivar Lyngseth, om at Vivestad Samfunnshus kan leies for en sum av noe
over kr. 4.000 for en helg. Det framkommer ikke i mailen om det er gjort noen avtale
med utleier, eller om det er gjort noe konkret for å komme fram til en pris
medlemmene skal betale for helgen 22. – 24 oktober.
Sak 3. Pinsetreff:
Sølvi orienterte om at det var kommet klage på parkeringen av bobiler og
campingvogner på treffet. Åshild Skjeggerød mente at Teltet må plasseres mer sentralt
på plassen da det blir langt å gå for de som blir plassert lengst vekk. Det ble framholdt
at de som ønsker å bo ved siden av hverandre må komme samtidig.
Mye diskusjon rundt dette. Per Enerhaugen mente at vi må lage egne kjøreregler for
hvordan vi organiserer framtidige treff. Bjørn-Viggo Halvorsen forslo at vi skulle
prøve å finne et nytt sted for Pinsetreffet som har plass til oss, helst i nærheten av
sjøen. Ingen avgjørelse ble tatt, men stor diskusjon.
Sak 4. Høsttreffet:
Fest- og Arrangementskomiteen v/Ivar Lyngseth var invitert til å delta på styremøte,
men verken han eller andre i komiteen møtte. Det er derfor høyst uklart for styret hva
som er gjort og planlagt. Da det er kort tid igjen til høsttreffet, ble styret enige om at
Bjørn-Viggo Halvorsen sender mail til komiteen om at han må ha alt på stell til Rulle
sendes ut i begynnelsen av september.
Hvis ikke det skjer, er styret enige om at høsttreffet i år må avlyses.
Sak 5. Julebord:

Sølvi orienterte om at lokale og musikk til Julebordet/Årsfesten er bestilt til den 18.
november. Det blir Kjell Arilds som spiller opp til dans. Hvem som skal levere maten
er enda ikke bestemt, men det vil ordne seg.
Sak 6. Medlemsmøte:
Vårt tradisjonelle høstmøte vil bli hos Askjems den 8. november. Per Enerhaugen
kontakter Askjems for å forsikre oss om at det er i orden at vi kommer denne dagen.
Til noen av temaene på møtet ble det nevnt Førstehjelp med nødnummer appen, samt
litt om tilførselskabler for 230 volt som må være på 2,5 kvadratmillimeter. Mange er
ikke kjent med dette, noe som ble avdekket på Teknisk kontroll.
Sak 7. Hollandturen:
Kassereren orienterte om at det i forbindelse med turen viser seg et lite underskudd
økonomisk. Litt diskusjon rundt dette med Hollandturen og økonomien, men det ble
framholdt at tidligere turer har gitt til dels gode inntekter til avdelingen.
Sak 8. Vervekomite:
Per Enerhaugen orienterte om at Askjems vil ha visning av 2018 modellene på sine
markedsdagen den 21. – 24. september, og at dette er meget populært hvert år hos
Askjems. Per ønsker å delta fredag og lørdag sammen med Åshild Skjeggerød for å
informere om NBCC, og håper å få til en utradisjonell stand. Bjørn-Viggo og Tine
Halvorsen kan også delta på fredag.
Litt diskusjon rundet dette med stand.
Sak 9. Eventuelt:
Per Enerhaugen fortalte at han har fått forespørsel om hvorfor ikke Rulle og
styremøtereferatene kommer på Hjemmesiden. Her må både sekretær og redaktør bli
flinkere til å sende over stoff. Sølvi orienterte om at Kristin sliter litt med å få inn stoff
fra sekretæren (styremøtereferat) og Rulle (redaktøren). Begge lovet å skjerpe seg.
Hun etterlyser stoff generelt til hjemmesiden også, og der kan alle bidra.
Redaktør Bjørn-Viggo Halvorsen etterlyser stoff til Rulle, og mener at det blir tynt
med bare annonser og referat fra turer og treff. Han kastet også fram forslaget om vi
bør gå ned til tre utgivelser av Rulle i året. Ingen vedtak på dette.
Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte blir 23. oktober 2017 kl. 1830 på kontoret.

Ola Akre
sekretær

