ÅRSMØTE 10.MARS 2020 I CLUB RENAULT NORVEGE
Mortens Kro, kl. 18:00. Tilstede 28 medlemmer inkl. Styret minus kasserer Øistein
Kristiansen (Hommelvik) var tilstede.
1. Innkalling godkjent. Formann Erik Lund valgt til møteleder og Egil Otter til referent.
2. Årsberetning gjennomgått og godkjent. Et normalt godt aktivitets år.
3. Regnskap gjennomgått og godkjent. Klubbens økonomi er god og styrket seg i fjor. Pr. 01.01.2020
stod kr. 152 457,- + kr. 27 965,- på Treffkonto, til sammen kr. 180 422. Null i gjeld.
4. Også i år har Renaultimportøren sponset våre to Goelette`r med kr. 15 000,-. Stor takk !
5. Styret anbefalte at årskontigenten ikke øker i 2020. Årsmøtet bifalt.
6. Valg: Formannen på valg, ble gjenvalgt. Likedes styremedlem Vidar Nyen. Bente Mathiesen ønsket å
gå ut av valgkomiteen. Nytt medlem ble Thor Gulbrandsen. Tor Olav Stræte fortsetter.
7. Pub Goelette er under restaurering og ønskes ferdig til sommerens Skandinaviske Treff, men for å
oppnå dette må avtalen med verkstedet reforhandles. Styret fikk fullmakt til å om mulig forsere
fremdriften og forhandle frem evt. ny pris for jobben – herunder lakkering.
8. CRN har aldri utnevnt noen til æresmedlem. Styret foreslo at medlemmer som har gjort særskilt
innsats over lang tid (og min. 15 års medlemskap) og selv kommet til sjels år og alder (min. 75 år)
bør kunne tildeles æresmedlemskap. Årsmøtet vedtok å endre vedtektene, og at styret har fullmakt
til å utnevne æresmedlemmer. Styret foreslo Knut Nøkleby, 88 år (Brandbu), for sitt sterke
engasjement fra klubbens dag en og klubbens første redaktør. Likeså Olav Danielsen, 78 år
(Trondheim) som var klubbens kasserer og «trønderavdelingens» nestor i mange år. Knut ble
honorert med diplom og en flaskeformet Renault, og Olav in absentia.
9. Også nåværende redaktør ble overrasket med en flott bildebok, type «årsrevy» gjennom de tyve år
Egil Otter har skrudd sammen Bulletin på kjøkkenbordet. Stor takk til Morten Huseby.
10. Årets store arrangement er som kjent at CRN er vertskap for Skandinavisk Treff. Det har vært litt
kluss med å reservere hytte via Norsjø`s egne sider da det har vist fullbooket. Booking må skje
direkte på separat mail.
Diverse forslag til aktiviteter og utflukt ble diskutert. Konkret forslag fra tre lokale medlemmer ble
bifalt. Også forslag til sjekk av bremsevæskens kokepunkt på medlemmenes biler ble bifalt. Gamle
biler = ofte gammel bremsevæske ! Tor Olav Stræte følger opp.
11. Eventuelt. Ingen saker var innmeldt.
Referent Egil Otter, 20.mars 2020.

