
Sak 1 – Regulering av plass 26 og 25 

Forslagsstiller styret. 

Reguleringssak plass 26 og 25: 

Styret fremmer her en reguleringssak på at plass 26 inndras som utleieplass, og ønsker 
å omgjøre deler av denne plassen til en felles aktivitetsplass for Sannes. Samtidig ber 
styret om at det gjennomføres reguleringsendring for plass 25. Plass 25 trekkes ca 7-
10 meter bakover mot plass 28.Bakgrunn er ubehagelig lukt slik denne plassen nå er 
regulert. 
 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet vedtar at Plass nr 26 inndras som utleieplass og omgjøres til fellesarealer for 
Sannes Camping. Samtidig regulerer årsmøtet plassen slik plass 25 trekkes ca 10 – 12 
meter lengre inn på plass 26,  

 

SAK 2 Vedtektsendring:  

Forslagsstiller Styret 

Styret bør fremme sak om at styret ikke behandler søknader om tildeling av plass, søknader om telt 
og platting. Styret skal være ankeinstans, slik vedtekter i NBCC tar høyde for. 

Forslag til vedtak:  

Søknader om tildeling av plass på sannes, herunder søknader om etablering av platting 
og/eller spikertelt, skal behandles av Plasskomite.  
Vedtak i plass komiteen sendes til styret, som referat fra komiteen. Plass komitéens 
vedtak sendes som E-post til styret innen 3 dager etter vedtak i komiteen. Styret er 
ankeorgan og skal være ferdigbehandlet senest 14 dager etter plasskomiteens 
behandling.  
Anke fra medlemmer på plasskomiteens vedtak må fremmes styret innen 1 uke etter at 
vedtak i plasskomite er gjort, og vedtaket er gjort kjent for søker. 
 
Overordna reguleringsendringer på Sannes er fortsatt styrets ansvar 

 

SAK 3  Grøft mellom gjerdet og hoved vei – legges i rør og fylles med grus og jord 

Forslag fremmet av Halvar Rønneberg 

Årsmøtet ber NBCC avd. Andøy om å vurdere legge i igjen resten av grøften mellom 
hovedvei inn til Sannes og gjerdet mot plass 25 – 26 og 28. Samtidig som det bør 
vurderes å flytte gjerdet på samme sted ca 1 meter mot hovedvei.  
 
Dette frigjør for det første plass for de vogner som i dag ligger mot gjerdet. Og ikke 
minst at dette vil gi barn på sannes en sikrere hverdag når de beveger seg langs 
gjerdet.  Dette har gjort det vanskeligere å oppdage barna som leker i grøften..  
 
Årsmøtet delegerer til plass 25 og 28 til å ferdig-prosjektere og kostnadsberegne 
prosjektet 

 


