
REFERAT MEDLEMSMØTE 

 

Dato:   11.10.2012 

Sted:   Terrace 90, soi 90 Hua Hin 

Tilstede:  47  

 

Jan Petter starter med å ønske velkommen til sesongens første møte. 

De første 30 minuttene ble benyttet til administrative saker som: 

 Innmelding av nye medlemmer 

 Utlevering av medlemskort 

 Mottak av bilder til medlemskort 

 Påmelding til diverse aktiviteter 

 Samtidig ble det tatt opp matbestilling av personalet for de som ønsket å spise middag etter 

avsluttet møte, ca kl. 20.00 

Det var avtalt en egen meny med innehaveren av restauranten for å kunne bespise 

deltakerne på en rask og god måte. Selv om vi heller ikke denne gangen unngikk at noen fikk 

maten servert noe sent og ikke så varm som ønskelig, gikk det mye bedre enn ved forrige 

medlemsmøte med ca 50 deltakere. Vi evaluerte serveringen underveis og vi har allerede 

avtalt nye forbedringer til neste møte.  

Målet er at alle møtedeltakerne skal få servering tilnærmet samtidig. 

 

Hovedtema på sesongens første møte var ”Aktivitetskalenderen” for perioden oktober, 

november og desember. 

Den enkelte ansvarlig orienterte om sine saker: 

 Thai kurs    Tove Boonkoy 

 Golf     Lars Kulseng 

 Oktoberfestival   Karstein Nielsen 

 Damelunch    Tove Boonkoy 

 Dansegalla i Cha- Am   Ole Jakob Wang 

 Pizza kveld    Møteleder 

 Onsdagspilsen    Møteleder 

 Norsk kurs    Tove Boonkoy 



 Dartliga    Møteleder 

 Kurs i thaimat    Tove Boonkoy  

 Grønnsaks karving   Tove Boonkoy 

 Utflukt til Ayuthaya   Møteleder 

 BluesCruise    Karstein Nielsen 

 

Medlemmene blir tilslutt forespurt om det er noen interesse for å danne en ”Reisegruppe” 

Interessen syntes ikke å være så veldig stor, men 3 – 4 medlemmer sa seg villige til å jobbe 

videre med saken. 

 

Medlemmene ble også forespurt om det er ønskelig å få laget Pikè skjorter/ T shirts med 

NiHH’s logo påbrodert. 

Dette var det stor interesse for, og styret vil ta saken videre. 

 

Tilslutt fikk vi ett ”Reisebrev” fra styremedlem Bjørn Henneberg om hans opplevelser fra 

reiser i Laos og Vietnam. 

 

Ved møtets slutt hadde vi 171 betalende medlemmer for 2012. 

 

Møtet ble avsluttet med god mat og drikke og veldig hyggelig samvær! 

 

 


