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 7 - 2018
15. oktober 2018 kl. 1830

Til stede: hele styret
Invitert: Nils Green, leder av fest- og arr.komiteen

Sak 1. Møtereferat:
Sølvi leste referatet. Ingen kommentarer og referatet godkjent.
Sak 2. Innkomne skriv og brev:
Ingen saker er innkommet.
Sak 3. Høsttreff:
På forespørsel fra Sølvi om hvordan det går i Fest- og arrangementskomiteen, svarte
Nils Green at det var noen som var flinke og gjorde en god jobb, mens noen sluntret
litt unna. Han skulle ha et møte med komiteen i nær framtid for bl.a. å ta opp dette.
På forrige styremøte ble det diskutert om vi ikke burde ha noen flere aktiviteter på
fredag, men Nils Green syntes ikke vi burde ha aktiviteter før treffet offisielt åpner
fredag ettermiddag.
Sak 4. Julebord:
Nils Green hadde snakket med John Hansen Catering om matbestillingen til
julebordet, og eventuelt gå for mega porsjoner til kr. 215,- i stedet for store porsjoner
til kr. 170,-. Mye diskusjon rundt dette, men vi må ikke får for lite mat, men det ble
bestemt å bestille 75 porsjoner mega, noe som burde være nok til alle. Det blir servert
riskrem til dessert. Til drikke ble det vedtatt å gå for en akevitt og en øl per deltaker.
Levende musikk ved Kjell Arilds.
Sak 5. Pinsetreff:
Sølvi har sendt mail til Sanda Camping om at campingen er uaktuell for oss til Pinsen
2019 p.g.a. av plassmangel på vårt hovedområde.
I stedet hadde Per Enerhaugen og Nils Green framforhandlet en samarbeidsavtale med
Hokksund Camping. Per orienterte om planene, og kunne fortelle at prisen blir kr.
250,- pr døgn inkl. strøm per enhet. Det er gode fasiliteter på plassen, med toaletter og
dusjer og egen kro med matservering og salg av alkoholholdige drikkevarer. Vi får
egen plass til teltet, og kan ordne oss som det passer oss. Styret går for dette forslaget
selv om det innebærer en noe høyere pris enn hva vi har vært vant til i de siste årene.
Sak 6. Påsketur:
Diskusjon rundt dette med påsketuren, men det ble luftet muligheten for at
medlemmene allerede på Medlemsmøtet i november kan melde seg på for å lodde
stemningen. Prisen som er satt på kr. 5.500,- for en uke, er satt for at minst 25 enheter
melder seg på. Siste frist for påmelding blir 1. februar 2019.

Sak 7. Regnskap:
Anne Marie Lilleås informerte om regnskapet pr. 30.09.18, opp mot budsjettet for
2018. Post for post ble gjennomgått og kommentert, og kasseren hadde gjort en flott
jobb med regnskapet.
Sak 8. Rulle:
Bjørn-Viggo spurte om Finanskomiteen hadde gjort noe med hans forespørsel om å
bistå med annonseverving. Per Enerhaugen svarte at dette hadde blitt luftet for noen i
komiteen, men at de snart skulle ha et møte hvor dette ble tatt opp. Han syntes
imidlertid at dette ville bli vanskelig for Finanskomiteen å påta seg. Bjørn-Viggo kom
med forslag om utgivelse to ganger i året, og at det ble en nettavis en gang i måneden.
Mye diskusjon rundet dette med Rulle, og det kom mange forslag på hva vi burde
gjøre med bladet, og om vi eventuelt skal prøve en nettbasert løsning. Ingen avgjørelse
ble tatt.
Sak 9. Medlemsmøte:
Bjørn-Viggo luftet spørsmålet om vi burde ha et eget medlemsmøte utenom de vi har
hos forhandlerne. Diskusjon rundt dette, men ingen avklaring.
På medlemsmøte hos Askjems åpner Sølvi med å ønske velkommen, og snakker om
nye valgrutiner og grasrotandelen. Deretter overtar Bjørn-Viggo, som snakker om
Rulle, Påsketuren og nettsiden. Deretter Per Enerhaugen som snakker om Pinsetreff
2019 på Hokksund Camping, og introduserer Geir Svartdal.
Sak 10. Eventuelt:
Anne Marie Lilleås spurte på vegne av Valgkomiteen om hvem som foreslår personer
til neste års valgkomite? Mye diskusjon rundt dette, men styret har et ansvar.
Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte blir 14. januar 2019 kl. 1830

Ola Akre
sekretær

