
 
 

Medlemsmøte  
 
 

 

Sted      : City Beach Hotel Hua Hin 
 
Tid        : 09.november 2011 
 
Deltakere: 42 stk 
 
 
 
Jan Petter ønsket velkommen til både nye og gamle medlemmer. 
 
FORENNGSNYTT: 
 
Det har vært en meget positiv medlemsutvikling i løpet av høsten, og det var pr.09.11.11 ca 
130 medlemmer. 
 
Pga underbemanning i styret har Tove Skogrand blitt engasjert av sittende styret. Dette 
engasjementet vil vare frem til neste valg som finner sted på årsmøte. 
 
AKTIVITETER: 
 
GOLF 
Det var 22 påmeldte til den 1. turneringen. 
Det planlegges ny turnering ca 30. november. 
Turneringe er for golfere på alle nivåer, og det fokuseres på det sosiale. 
Hvis ønskelig vil det også arrangeres en 2-3 dagers tur til Kansjanaburi over nyttår. 
 
THAI KURS: 
1. trinn 1 er fullsatt og godt i gang. Neste trinn 1 er planlagt til 16 oppstart 16 jan 2012, men 
blir det stor pågang starter vi opp før. 
Så det er bare å melde seg på fortløpende. 
 
BOKBYTTE: 
Som tidligere bestemt er dette satt til siste torsdag i måneden kl 12.00 på Little Norway. 
I oktober møtte 9 stk med hver sin pose bøker.  
Sosialt og trivelig :-) 
 
JULEBORDET ER AVLYST: 
Etter Peter Reins bortgang siste mnd viste det seg at det ville bli for omfattende for staben 
på 3 GIRLS å gjennomføre vårt planlagte julebord hos dem. 
Det ble derfor bestemt på medlemsmøte at styret skulle se på på et restaurant alternativ til  
samme dato. 
 
HJEMMESIDEN: 
Når det gjelder Facebook-siden vår er den godt besøkt av både medlemmer og nordmenn i 
Norge som planlegger Thailands ferie. 
Det var enighet om at siden var meget godt oppdatert med nyheter fra flommen i Bangkok. 



 
INFORMASJON OM FORSIKRING: 
De to agentene fra AA Insurance brokers ( Andre Vromans og Matt) hadde 1 times meget 
interessant innlegg angående forsikring i Thailand. 
De gav god informasjon om både liv, syke og ulykkesforsikring samt forsikring på hus bil og 
motorsykkel. 
 
AVSLUTTENDE MIDDAG: 
De som hadde anledning avsluttet kvelden med en hyggelig middag på Sawasdee 
restaurant. (ca 20 stk) 


