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 - 2018
15.1.18 kl. 1830

Fravær: Ivar Heum
Invitert: Ivar Lyngseth
Sak 1. Møtereferat:
Sølvi leste referatet. Som kommentar fortalte Sølvi at hun ikke hadde fått tak i Einar
Kleppaker, som er ny leder i Borettslaget Haraldsgt. 2B, for må få refundert kr. 500,- i
månedshusleia etter avtale med tidligere leder Ellen Rehn. kr. 500,- var det som lå inne
i leia for strøm før de gikk over til elektronisk avlesing for alle leiligheter i
borettslaget. Ola sender over telefonnummeret til Kleppaker til kassereren så hun kan
ta direkte kontakt.
Per Enerhaugen fortalte at han har sendt over brev til Sentralstyret ang. pris på
medlemskap ved verving og fordelingen av vervepremien. Poenget er at avdelingene
som står for jobben får lite igjen for vervingen.
Sak 2. Innkomne saker og brev:
Sølvi orienterte om at hun ikke har andre saker enn de som er sendt styret på mail etter
forrige møte.
Sak 3. Pinstreffet:
93 enheter satte seg stevne på Sanda Camping i strålende vær. Treffet ble betegnet
som meget godt, og det kom mange hyggelige tilbakemeldinger på det. Styret ser at en
del småting kan og bør endres til senere treff, og for noen legges nivået høyere for
hver gang, og dette må vi etterstrebe å endre på.
Auksjonen gikk strålende og pengene strømmet inn i kassa – populært.
Sak 4. St.Hanstreff:
Else og Einar Aase blir treffverter, og di har gjort avtale med noen gode hjelpere til å
få treffet på plass. Teksten Camping er klare til å ta imot oss, og det blir betaling for
treffet direkte til plasseier mellom kl. 1000 -1100 på lørdag. Det ble stilt spørsmål om
plassen er stor nok hvis det kommer mange, men Einar mener det er plass nok hvis vi
parkerer vogner og biler på en god måte og utnytter plassen godt.
Sak 5. Høsttreff:
Vi har fått bekreftelse fra Max Kro og Camping i Jondalen om at plassen er booket for
oss den 7. – 9. september. Det blir servert fårikål med poteter på lørdag til deltakerne,
og ellers leker og div. konkurranser (fiskekonkurranse, seiling med barkebåt,
bærplukking m.m.). Prisen blir kr. 550,- pr enhet. Invitasjon sendes ut i neste Rulle.
Sak 6. Julebord:
Det ble en liten diskusjon i styret om vi denne gangen skulle prøve å arrangere
Julebordet/Årsfesten på Våle Samfunnshus i nordfylket. Dette ville imidlertid medføre
at vi måtte endre datoen i den oppsatte kalenderen, da Våle Samfunnshus ikke er ledig

den 17. november. Enden på visa ble at vi i år arrangerer festen på Tjølling IF’s
Klubbhus den 17. november, men at vi for neste år er tidlig ute å booker Våle
Samfunnshus.
Prisen blir som i fjor, kr. 350,- pr person, og vil inkludere julemat og to drikke til
maten. Komiteen fikk også i oppdrag å finne et annet cateringselskap, og at vi stedet
for bløtkake serverer riskrem. Styret bevilger kr. 8000,- til dansemusikk.
Invitasjon sendes ut i neste Rulle.
Sak 7. Merkekjøring og Teknisk Kontroll:
Det fungerte fin, selv om vrakingen av campingvogna med alt materiellet skapte litt
kaos før vi kom i gang med Merkekjøringen. Det bli den anledning stilt spørsmåltegn
om det å arrangere merkekjøring har noe for seg. Det ble diskusjon rundet dette, men
vi endte opp med at merkejøringen fortsetter, menn at den bare annonseres i tiden
1600 – 1800.
Teknisk Kontroll med 55 kontrollerte gikk meget bra med mannskap på alle poster.
Tilbakemeldingene var udelt positive både fra de kontrollerte og mannskapene på
postene. Vi var enestående heldig med været og derfor gjorde det ikke noe om det ble
litt venting særlig på mandag.
Det ble enighet om at vi heretter selger pølser i stedet for kaker på Teknisk Kontroll.
Per Enerhaugen foreslo at vi må finne en plass på lageret på kontoret til de tingene
Teknisk kontroll bruker til Merkekjøringen.
Sak 8. Påsketur 2019:
Påsken 2019 kommer langt ut i april, og styret legger derfor planer om en fellestur til
et interessant feriemål denne påska. Sted er imidlertid ikke valgt enda, men flere gode
steder kom opp som forslag. Bjørn-Viggo foreslår at vi går ut på Facebook og ber
medlemmene komme med forslag til hvor de ønsker å dra. Fristen må være kort, for vi
må ta en beslutning i et nært kommende styremøte
Sak 9. Eventuelt:
Ingen saker under eventuelt.
Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte blir 20. august 2018 kl. 1830|

Ola Akre
sekretær

