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Huset på Sandnes
Trond Ingar Otterholm, Svein I Sivertsen, Tommy Jensen, Elisabeth Johansen og
Bjørn Osenbroch
Forfall: Jens-Sverre Alsos, Ørjan Kristiansen, Pål-Vidar Nilsen og Tor-Erik
Mortensen
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Referat

Ansvarlig

Gjennomgang av referat fra 130328 og 130425

Elisabeth

Økonomi
Lånesøknaden til tomtekjøp er trukket tilbake.
Stadig flere betaler inn månedlige beløp på leie og strøm.
NB: Ved månedlige forskuddsinnbetalinger på leie, vil det ved en oppsigelse
bli tilbakebetalt leien minus 8% mva. Dette fordi avdelingen i det
inneværende år har betalt mva av beløpet som man ikke får igjen.
Vi oppfordrer medlemmene til å følge med selv på sine egne strømmålere og
forbruk for å ha kontroll på strømutgiftene slik at man ikke får seg en
overraskelse.
I forbindelse med påskearrangementet ble det et overskudd på kr 15.270,-

Sak 3

Svein Inge

Info fra komiteer
Plasskomite:
Utlyste plasser 30, 31, 41 og 58 med søknadsfrist 20 mai 13.
Plasskomiteen har følgende innstilling:
Plass nr 30 tildeles Ola Revsnes
Plass nr 31 tildeles Bjørn Osenbroch
Plass nr 41 er ledig, lyses ut på nytt
Plass nr 59 tildeles Kolbjørn Blix Dahle
Rekken på pølsesiden fra plass nr 29 til 32 reguleres til 4 meter brannavstand
mellom vognene. Dette går ikke på bekostning av noen plasser og gir også
lettere tilgang til plass 27 og 28.
Ny utlysning på plass nr 16, 32, 39, 41, 42, 65, 66.
Søknadsfrist er satt til 17. juni med tildeling før St.Hans 2013
Plassleier nr 17 har lovet å flytte sitt spikertelt innen 15. september, slik at frem
til da, er det ikke mulighet til å bygge spikertelt på plass 16.
Byggesøknader:
Tom Roger Olsen på plass nr 44 innvilges søknad om spikertelt ut i fra tegning.

Elisabeth
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Ingar W. Kristiansen søker om platt i.f.h.t tegning. Ut i fra befaring innvilges
følgende: to meter fast platt og en meter flyttbar platt.
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Arrangementskomite:
Rune Meyer er forespurt og har bekreftet spillejobb på høsttreffet 2013.
Det må finne erstattere til arrangører for de som har sagt opp sine plasser på
Sandnes, gjelder årets julebord.
 Lederne av de arrangørene må få beskjed om endringer.
Komiteen for ny oppgave å sørge for at det er forbruksartikler som
oppvaskkoster, kluter, søppelsekker, såper o.l.

Tommy

Bygg:
Mye er blitt gjort og det er bra. Gjenstår enda en del arbeid.

Trond

Post
Ingen post, kun reklame.
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Saker til regionsmøtet
Sendt inn forslag på:
 Rabattkort på ferge
 Forsøke å få med flere delegater på lederkonferansen, siden det
arrangeres organisasjonskurs samtidig.
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Trond

Medlemsmøte
Rent informasjonsmøte vedr tomtekjøp. (Se referat fra medlemsmøtet)
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Trond

Tomtekjøp
Avdelingen får sannsynligvis kjøpe området som var avtalt
Får forhåpentligvis vite det før St.Hans.
Prisen er den samme som tidligere avtalt
Ordne ny lånesøknad
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Trond

Trond

Eventuelt
Innkomne forslag:
 Innkjøp av kjøledisk på huset
o Styret er positiv til dette.
Oppfordrer medlemmene til å være på utkikk etter en pent brukt liten kjøledisk
til en god pris. Kjøledisken skal brukes til å ha kaker o.l i ved arrangementer
Toalettømming for caravanister:
På campingplassen på Andenes koster det penger for å få tømt toalettet i
vognen/bobilen. Dette burde ha vært gratis.
Det er sendt brev til Andøy Kommune vedr dette hvor NCC Andøy ber Andøy
kommune å gå i dialog med eier av campingplassen for at dette skal bli gratis.

Møtet avsluttet: ca kl 13.00
Neste møte: Rundt St.Hans 2013.

Trond

