
Årsberetning for 

Club Renault Norvège 
Org.nr. 912 880 850 

Driftsåret 2014 

 

Styret har i perioden bestått av: 

Formann:   Trond Hagen    

Nestformann:  Erik Lund 

Kasserer:  Øistein Kristiansen 

Redaktør:  Egil Otter 

Varamedlem:  Vidar Nyen 

Komiteer/kontaktpersoner: 

Materialforvalter: Jan Berntsen 

Pub Goulette:   Jan Berntsen og Kjetil Hagen 

LMK:   Magne Ludvigsen/H. Nyland/O.Danielsen 

Web-ansvarlig: Bjørn Bjerkeskaug 

 

Valgkomite:  Svend Dahle og  

 

Treffkomite TTT:  Magne Ludvigsen, Egil Otter 

Medlemstatus: 

Det er registrert 172 betalende medlemmer. Dette er omtrent som tidligere. 

Viktig å notere navn på betaling! 

Arrangementer: 

Vår/låvetreff Brandbu 

Årstreff  Otta 

Høsttreff Brandbu 

 

CRN-medlemmer har dessuten deltatt på Fransk bildag på Modum Blåfargeverk og på Treff 

Til Tusen som i 2014 var på Bogstad i oslo. 

Det var også noen norske biler på Nordisk treff i Finland. 

Utsendelser:  

Det er utsendt Bulletiner med ujevne mellomrom.  

Det er fortsatt samarbeide med Alpinklubben som nå i praksis er sovende, slik at Bulletinen 

nå også sendes til deres medlemmer. 

I tillegg legges meldinger ut på nettsidene, og direkte på e-post til de som er registrert.  

Flere oppfordres til å registrere mailadressen hos webmaster! 

 



LMK: 

CRN er lite aktiv i forhold til LMK, men var representert på Årsmøte ved Nestformann. Flere 

oppfordres til å benytte LMK-forsikring. 

Daglig leder i LMK har sagt opp, og de er i ferd med å finne ny daglig leder. 

Økonomi. 

Klubben hadde i 2014 et overskudd på kr. 5.299,- 

Regnskap fremlegges på møtet. 

 

Sponsing 

Det er mottatt kr. 15.000,- fra Renaultimportøren RBI hovedsakelig til dekning av kostnader 

til oppussing og drift av Goulette. 

 

Klubbens økonomi anses som god. 

 

Pub Goulette: 

Puben var på treffet i Otta, og er i drift. 

 

Goulette Trøndelag: 
 Trønderbilen ble heller ikke i år klar til årstreffet, pga mindre arbeider, men vi håper å se den 

til sommeren når årstreffet er på de kanter! 

Årstreff Otta: 

CRN arrangerte årets treff i Otta og omegn. Som vanlig møtte mange fredag kveld, og 

grillene ble tent. På lørdag kjørte vi i kortesje til med lunsj på fjellet! 

Spesielt hyggelig at lokale Renaultentusiaster kom innom i flotte biler.  

Blandet vær, men som vanlig god stemning på et treff med god Renault-stemning! 

Web-siden: 

Sidene er godt besøkt, og en viktig infokanal for klubbens aktiviteter. Forumet har ligget noe 

nede pga leverandør. 

Delelager: 

Det er stadig noe påfyll til lageret, og mange av klubbens medlemmer finner deler på vår-

/høst-markedene. Jan har mange timer med rydding! 

 

Styret mener 2014 har vært et godt og normalt CRN-år. 

 

Styret 

09.02.15 


