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Sted: Sandnes, kl 12:00 på huset 

Tilstede: Ørjan, Eirik, Sylvi, Ernst, Kolbjørn, Stian og Stina 

avdeling Nbcc avdeling Andøy 

Saksliste: 

 

 

Sak 1 Referat: 

Gjennomgang av møtereferat fra mai. 

Sak 2 

 

Økonomi: 

-Kasserer gjennomgår regnskap, og kan fortelle att økonomien er god. Det står 

totalt over 300.000 på kontoer. 

 

-Purringer på strømregning sendes ut av regnskapskontoret. 

 

-9 ubetalte strømregninger 

 

-eventuelt overskudd tenkes å settes av til vann vedlikehold 2018   

Sak 3 Post: Reklame og regninger, ingenting å merke. 

Sak 4 Gjennomgang av skriv fra arrangementskomiteen: 

-Di har gjort en formidabel jobb med å ordne perm, hvor det er god oversikt 

over vært enkelt arrangement. 

 

-Det er ønskelig att spontane fester kan ordnes, for eksempel badtast party og 

lignede, alt trenger ikke å være arrangement. 

 

-Kopimaskin er kjøpt inn etter ønske fra komiteen 

 

-Det er ønske om att nøkler som må brukes av di som har arrangementer skal 

ligge i permen som arrangementskomiteen har laget.  

-Hvem ordner musikken? Arrangementskomiteen har ansvar for å leie inn 

musikk til di ulike arrangementene, di står også fritt til å bestemme om di vil 

droppe musikk til f.eks karnevall, og heller leie inn dyrere musikk til ett annet 

arrangement. 

Sak 5 Byggesøknader: 

-Det må sendes med tegninger på utbygg som det søkes om. 

 

-Torgeir Schaug platt OK, med forbehold om att hvis det i fremtiden skulle 

komme forslag om venteplass der igjen,må muligens platten reduseres, så 

søknaden innvilges med forbehold. 

 

-Oddvar Sivertsen godkjennes platt i stein på siden av telt,og platt under vogn. 

 

-Stian wangen telt Ok  
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Sak 6 Permisjonssøknad plass 70: Innvilges med forbehold om att avdelingen overtar 

plassen i permisjonstiden, plassen blir utlyst. 

Sak 7 Plasstildeling: Plass 65 tildelses Gunnar Kristiansen og Bente Kristiansen 

Sak 8 Forberedelser til medlemsmøtet: 

-Kasserer ordner med økonomi gjennomgang. 

Sak 9 Eventuelt: 

-Vannkomiteen undersøker nærmere på priser, og hva som må til for å kanskje 

få på plass cityvann til di som måtte ønske dette. Di som ønsker å få dette på 

sin plass, må selv betale for dette. 

 

-Må få en rørlegger til å se over anlegget 

 

-Det er kommet ønske om hylle til toalettpapir, kan dette fikses med en krok 

litt høyt på veggen. 

 

-Vaskemaskin:Det kjøpes inn ny vaskemaskin, og ryddes plass til denne inne 

på vaskerom på sanitærbygget. 

 

-Oppvaskmakin som vi har fått, er vi blitt enige om att andøy installasjon med 

Stian wangen tar ansvar for å ordne det som trenges for å få denne opp å gå. 

Må ordnes med ny strøm.  

 


