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Sted: Huset på Sandnes 

Kl 12.00 
 

  
 
 Navneendring 

 
 

 Leder informerte at Landsmøtet har vedtatt navneendringen fra Norsk 
Caravan Club til Norsk Bobil og Caravan Club, NBCC. 
Det er utarbeidet ny logo. 
Det er startet en organisasjonsgjennomgang for å få organisasjonen mer 
smidigere. 
 

 

 Vannskade på sanitær  
 Leder informerte om fremgangen på vannskaden på sanitærbygget. 

Planlagt oppstart etter høsttreffet. Er lovet vanntilgang og 
toalettømmingen skal være tilgjengelig, men man må muligens belage 
seg på å bruke toalettene på huset i en periode. 
 

 

 Lekeplassen  
 Oppfordre alle foreldre til å se etter barna under og etter at de har vært 

på lekeplassen. Det er mye penger og arbeide som er investert i denne 
og vi ønsker at den skal være i god stand i mange år fremover. 
 

  

 Økonomi  
 Kasserer gikk i gjennom de postene med mest aktivitet. 

Informerte at utelatte purregebyrer vil bli fakturert ved neste års 
fakturautsendinger. 
Det er opprettet egen post for purregebyrer for at medlemmene skal se 
problematikken ved for sen betaling. 
All fakturering skjer primært på mail med få unntak. 
Når det er tid for fakturautsendelse, bør alle som IKKE mottar faktura 
reagere og kontakte kasserer. Ved dette slipper man purring og 
purregebyret 
 

 

 Søppelhåndtering  
 Kostnadene på søppel er dyrt. Avdelingen betaler ca 10.000,- i året. 

Nå må vi betale ekstra for henting av søppel, siden Reno- Vest tar 
timebetalt for kjøring fra Skjoldehamnkrysset. Dette vil medføre økte 
kostnader på 8-10000,- pr år.  
 
Styret har vedtatt å si opp dette abonnementet og heller ha hytte-
abonnement. Det vil si at vi får blå/gule sekker for å ha søppelet i.  
I den forbindelse vil det bli satt opp ei søppelbu for å ha søppelsekkene 
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i til det blir hentet. 
Et slikt abonnement koster ca 1.300,- året og søppelet vil bli hentet uten 
ekstra kostnader. 
 

 Sikring av vogner  
 Oppfordrer medlemmene til å sikre sine vogner med jekkestropper o.l 

for vær og vind. 
Oppfordrer samtidig alle medlemmer om å ha på utelys, i den mørke 
årstiden, så ser de tikke så forlatt ut på campingen. 
 

 

 Fellesrom  
 Alle må bidra til at disse holdes ryddig og i orden. Må få be om at ingen 

lagrer private byggesaker ol i fellesrom. Blir ofte bare liggende og så 
må fellesskapet betale for å få dette fjernet. 
 

 

 Hunder  
 NB: Er omhandlet av reglementet for Sandnes Camping, Nr.5.  

Hunder skal holdes i bånd og luftes utenfor campingområdet. Unødig 
hundeglam på plassen bør unngås. Plastpose nyttes til å ta opp 
hundeekskrementer. 
Vis hensyn og ta inn hundene som står og bjeffer. 
 

 

 Valgkomiteen  
 Oppfordre medlemmene til å tilkjennegi sin interesse og forslag. 

Hvem som er på valg. 
Valgkomiteen består av Ole Jensen, leder 
Tore Johannsessen 
Torgeir Schaug 
 

 

 Dugnad  
 Takker dugnadsgjengen som har bidratt i løpet av våren og høsten. Det 

er gjort mye bra J 
 

 

 
 
  


