
REFERAT STYREMØTE 

 

Dato:  27.03.13 

Sted:  Terrace 90, soi 90 

Tilstede: Ole Jakob Wang, Helge Stensrud, Tove Skogrand Boonkoy 

 

AKTIVITETSKALENDER HØSTEN 2013 

Det ble sett på ett foreløpig utkast til aktivitetskalenderen for oktober, november og 

desember 2013. 

Sesongens første medlemsmøte ble satt til 17. oktober.  

Det vil jobbes videre med en ”blåtur” som vil erstatte medlemsmøte 14. november. 

Dato for julesamling ble bestemt til 12. desember.  

Videre ble oktoberfesten samt 2 damelunsjer og en lunsj/kokkekurs satt på kalenderen. 

Det jobbes videre med å få opplysninger om oppstart på diverse golf arrangementer. 

 

ONSDAGSTREFF 

På siste styremøte ble det besluttet å flytte onsdagstreffet fra Hua Hin Miss You i soi 80 til 

Terrace 90 i soi 90. 

Onsdag 20. mars var første kveld for nytt treffsted. 

Det møtte 10 medlemmer ca kl 19.00, og vi spiste alle en bedre middag sammen, mens 

praten gikk lett. 

Styrets medlemmer er så langt enig i at avgjørelsen om å flytte var riktig. 

Styret besluttet at fra medio april og ut september vil onsdagstreffene finne sted annenhver 

uke.  

Det vil bli sendt ut informasjon til alle medlemmer samt oppslag på vår hjemmeside med 

datoer for onsdagstreff sommeren 2013. 

 



PETANQUE 

Det vil bli tatt kontakt med petanque gruppen for å høre om de kan endre dag. Petanque 

spillerne ønsker å benytte seg av stedets kjøkken etter endt spill. Nå da vi har flyttet 

onsdagstreffene til Terrace 90 som også har et utmerket kjøkken, ser vi det hensiktsmessig 

at disse to arrangementene går på forskjellige dager.  

 

BOWLING 

Det vil fra styrets side jobbes videre med å sjekke ut mulighetene til og starte opp en 

bowling gruppe. 

Dette kan foregå på dagtid, da lokalene er innendørs og har aircondition.  

 

Neste styremøte ble bestemt til 25. april og vil bli et kombinert møte og rekognoseringstur. 

Dette for å planlegge ”blåtur” i november. 

 

   

 

Ole Jakob Wang  Helge Stensrud  Tove Skogrand Boonkoy 


