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Sted:  Sandnes kl 18.00 

 

Tilsted

e 

Ørjan, Oddvar, Børre, Sylvi, Ernst og Tore  

Forfall Else Julie, Morten og Heid Julie  

   

Sak 1 Referat  

Sak 2 Økonomi  

Sak 3 Info fra komiteer  

Sak 4 Post  

Sak 5 Oppgaver komiteer  

Sak 6 Eventuelt  

  Ansvarlig 

Sak 1 Referat Sekretær 

 OK.  

   

Sak 2 Økonomi Kasserer 

 Økonomi gjennomgått. 

Alle har betalt strøm regninger. 

En plassleier har fått utsettelse på innbetaling av årsleie. 

20 plasser har ikke betalt årsleie til fristen 15 sep. 

Budsjett overskridelse på post regnskapskontor, det er stilt spørsmål 

til regnskaps kontor om dette. De skal komme tilbake med svar om 

hvor mye de krediterer. 

 

 

   

Sak 3 Info fra komiteer Styret 

 Plass: 

 

-Det er sendt ut klage til 2 stk for regelbrudd på sine plasser.  

Den ene har utbedret sine pålegg. 

Den andre vil styret følge opp ytterligere.  

 

-Innkommende sak fra plass 68. 

  Mye overflate vann fra området rundt pølsebu.  

 Styret ønsker og få rensket grøfter rund bua, neste gang vi har   

gravemaskin tilgjengelig. 

 

-Lys lekeplass 

Dette er under anskaffelse og vil bli montert i høst 

 

-Sikring plass 74 

Styret koster skifte av den. 

 

 

Plasstildelinger/Søknader 
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-Plass 74 Rolf Jensen Kontroll plassering vogn og telt 

   Godkjent med mindre avvik som må utbedres innen Høstfest 2017 

 

-Plass 36 tildeles Magne Edvardsen 

 

-Plass 41 tildeles Arnt Rune Lillejord 

 

-Plass 15 tildeles Stian Wangen 

 

-Plass 48 tildeles Stina Jensen 

 

-Plass 52(venteplass) tildeles Anders Nilssen 

 

-Plass 68 Harald Kristoffersen Kontroll plassering telt 

   Godkjent 

 

-Det er fortsatt 1 søkere som ønsker plass på Sandnes. 

 

-Plass nr. venteplass får plass nr 52 

 

-Innkjøp 

Flere sikringer til reserve, kabel til plass 52, kabel til lys lekeplass 

og lyspærer. 

 

 

Arrangement: 

-Gjennomgang av de 4 arrangement og vurdering av endringer. 

 

 

Bygg: 

-status og prioriteringer av jobber i høst. Børre følger opp. 

  

 

 

Sak 4 Post Kasserer 

 ok  

   

Sak 5 Oppgaver komiteer Styret 

 Plass: 

Påse at kontrakter og nøkler blir utlevert så snart som mulig til nye 

medlemmer. 

 

Arrangementskomite: 

-Arrangement for 2017 skal være klart før julebord 2016. 

-Digitalisering av boka og permen. 

-Finne ut et minimum om hva et arrangement skal inneholde. 
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Bygg: 

-Skal få montert vifte for å prøve å bli kvitt lukt fra septik. 

   

Sak 6 Eventuelt  

 Forberedelser til medlemsmøte 24.9.16  

   

 Første møte med matpause pga at komiteen serverte suppe på 

huset 
 

 Møte avsluttet 20.30  

   

 


