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Sak 2. 

I fm veibygging fikk vi utvidet og planert parkeringsplassen på Sandnes Camping. Imidlertid 

var det lite grus for topplag, samt at det er et lavt område v/hjørnet på huset som det ofte er 

veldig vått.  

Styret foreslår at Årsmøtet bevilger kr. 10000,- for oppgrusing av parkeringsplass. 

 

Sak 3. 

Huset og Sanitærbrakke trenger å males. Styret har fått flere signaler på at farven bør byttes til 

en mer nøytral farge. Mer lik de fleste av spikerteltene på Sandnes. 

Styret foreslår at Årsmøtet bevilger kr. 15000,- for oppmaling av huset og 

Sanitærbrakka, i en mer nøytral farge. 

 

Sak 4.  

Det er kommet innspill i løpet av året på at det er ønskelig å male salen på Huset.  

Styret foreslår at Årsmøtet bevilger kr. 4000,- for maling av salen, i en lys farge. 

 

Sak 5. 

Styret foreslår at Årsmøtet bevilger kr. 30000,- for bytting av tre stk vindu på østsiden av 

huset, bordkledning på samme vagg, samt tilstøtende lager (spikertelt) på vestsiden av 

huset. Nye vindskier og vannbordbeslag på huset og Sanitærbrakka. 

 

Sak 6.  

Styret foreslår at Årsmøtet bevilger kr. 4000,- for kjøp av datautstyr til webmaster. 
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Sak 7.  

Endring av reglement for faste plasser på Sandnes. 

Styret foreslår et tillegg til punkt 3 i reglement for faste plasser på Sandnes. Punk 3 får 

da følgende ordlyd: 

Det kan innvilges, etter skriftlig søknad, ett – 1 – års permisjon fra Sandnes camping. Da må 

styret, v/ plassansvarlig, ha beskjed om dette åtte – 8 – uker i forveien. Plassen vil da bli 

disponert av klubben det året. Den evt. Nye leietaker betaler årsleie til klubben. For enkelthets 

skyld opparbeides ansiennitet på Sandnes i permisjonstiden. I løpet av tidsrommet 15 oktober 

til påske skal det være campingenhet på leid plass. Ved fravikelse av dette skal det søkes 

permisjon.  

 

 


