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Sted: Styremøte 29.08.2018   Hoss Trond Ingar 

Tilstede: Oddvar, Kolbjørn, Trond Ingar, Torgeir og Eirik 

Forfall: Ingen 

Saksliste:  

 

Sak 1 Referat: Ansvarlig 

 - Referat fra forrige styremøte uten anmerkniger. 

- Leder refererte litt fra NBCC Landsmøte.   

Ta kontakt for utfyllende info. Sentralt referat foreligger på 

NOCC.no 

 

 

Sak 2 Komiteer:  

 Plass:  

- Søkerliste på plass ble lest opp. 7 søker pt dd. Ser ut til at vi kun 

får inn 4 stk i år. 

- Plass nr 40 har plassert telt og vogn langt bak på tomta. Kommer 

i konflikt med plass 50. Styret ser på hvor langt han eventuelt må 

flytte.  

- Gjerdet på Grøtsiden. Porter mangler. Dette må på plass før det 

skal opp til våren. 

- Søknad om å bygge utvidet platt på plass 2. Innvilges så fremst 

det ikke er til hinder. 

- Søknad om takutstikk plass 17 over eksisterende platt godkjennes 

da det ikke vil være til hinder for noen. 

 

Vann: Mye dugnad på cityvann og brannposter er utført.  

 

Vei: All grusen på parkeringsplassen skal inn på veiene så snart 

som mulig. 

 

- Plenjord er skaffet til veie for å reparere gressplen til våren. 

 

 

Sak 3 Post:  

 Ingen post mottatt. Kun noen få regninger.   

Sak 4 Økonomi:  

 Sunn og god økonomi i avdelingen.  

Ligger godt ant ihht budsjett. 

Statens satser brukes for å dekke mat på reise til landsmøter ol. for 

avdelingens tillitsvalgte.  
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Sak 5 Klager på manglende gressklipping:  

 3 stk klager utsendt på manglende gressklipping på Sandnes. 

Følges opp.  

Styret ses på om det er flere som må tilskrives. 

 

 

Sak 6 Forberedelse til ekstraordinært årsmøte & medlemsmøte:  

 Sak til årsmøtet: Brønnboring.  

Styret er enstemmig om ekstraordinært årsmøte lørdag 22 

september kl 1100 på Huset.  

Grunnet, til tider, redusert vannkvalitet, samt dårlig brannsikkerhet 

ved vannmangel, på Sandnes så foreslår styret å bore etter vann.  

En kostnad på ca 150000,-. Avdelingen har disse midlene.  

 

 

Møte 

avsluttet:  

Avsluttet 19:20  

 

 


