Møtereferat 130920

Sted:
Tilstede
Forfall:

Hos Trond Ingar på Sandnes kl 18.00
Trond Ingar Otterholm, Svein Inge Sivertsen, Bjørn Osenbroch, Pål-Vidar
Nilsen og Tommy Jensen.
Ørjan Kristiansen, Jens Sverre Alsos, Tor-Erik Mortensen

Saksliste:
Sak 1
Sak 2
Sak 3
Sak 4
Sak 5
Sak 6
Sak 7
Sak 8
Sak 9
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Sak 1
Sak 2

Sak 3

Referat:
Gjennomgang av referat fra 130821
Økonomi:
Regnskap i orden.
Regnskap som blir lagt frem på medlemsmøtet, har ikke med flere
ventende fakturaer i.f.m dugnad som er gjennomført.
Info fra komiteer
Felles for alle komiteer.
Alle skriv til og fra alle komiteer skal besvares og kopi skal sendes
meg og hvis det trengs til kasserer og webmaster.

Ansvarlig
Elisabeth
Ansvarlig
Kasserer

Plasskomite.
Tildeling av plass:
Plass 32 tildeles Tommy Berg
Plass 34 tildeles Bertil Sareussen
Plass 41 tildeles Paul Henry Nicolaysen
Plass 55 tildeles Mats Andreassen

Elisabeth

Det må sendes skriv og kontrakter til de nye.
Plass 34 må stikkes ut, helst sammen med Bertil.
Det er ordnet strømbokser til alle.
Plass 16 til Ørjan Kristiansen
Vogn for nært veien. Styret var på befaring og har gitt følgende vedtak:
«Vognen er for nært veien og må derfor flyttes frem. Vognen må flyttes
minimum frem slik at bakveggen på vogna ikke stikker lenger ut enn

Ansvarlig

Møtereferat 130920

den strømboksen som står ved siden av vogna»
Tidsfrist: Før snøen faller.
Søknad platting til Bjørn Osenbroch:
Styret har etter befaring, gitt Bjørn tillatelser til å ha den allerede lagt
platting, da den er innenfor reglementet.

Sak 4
Sak 5

Sak 6

Sak 7

Sak 8

Arrangement komite:
Prøve å booke Rune Meyer til påske.
Hvis noen har forslag til andre musikere som kan spille, send disse til
Tommy.

Tommy

Byggkomiteen
Noe på dugnadslista gjenstår. Maling utvendig utsettes til våren.
Maling innvendig i gangen på huset og innvendig sanitær kan gjøres i
løpet av vinteren.
Få tak i utebelysning til Huset.
Post
Regninger og reklame
Tomtekjøp
Det er kommet protester mot kjøp av tomten. Dette må avgjøres i en
eventuell jordskifterett. Selger vil ikke selge hvis saken havner i
jordskifteretten.
Ørjan har vært i kontakt med Kjellgunn, som skal ta kontakt om hun
selger eller ikke.
Strøm til gjestecampere
Avdelinga har fått et stk vanntett strømskap. Det vil bli satt opp 3 nye
kurser til gjestecampere.
Kontakten på vaskerommet vil bli fjernet.
Medlemsmøte
Saker som skal tas opp på medlemsmøte:
• Ønske nye medlemmer velkommen
• Tomtekjøp
• Økonomi
• Luftgeværskyting på området
• NCC sentralt
• Dugnad
• Regionsturer 2014
• Båling på området
• Lekeplassen
• Strøm til gjestecampere
• Nye kontrakter
Lekeplass
Flytte lekeplassen til plass 26. Den er da på eid grunn.

Pål-Vidar

Ansvarlig
Elisabeth
Ansvarlig
Trond-I

Ansvarlig
Trond-I
Ansvarlig
Trond-I

Ansvarlig
Trond
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Lekeplassen vil da bli inngjerdet, få belysning og mulig oppgradere
lekeapparat. Elisabeth ser på eksisterende og eventuelt nye apparater.
Trenge det nye tas disse med i neste års budsjett.
Porter i gjerdet mot f.eks H. Rønneberg og T. Jensen
Avstemming for å flytte lekeplassen til plass 26:
Vedtas mot en stemme.
Sak 9

Eventuelt
Reglement:
Alle i styret må sette seg inn i avdelingens reglement.
Møtet avsluttet kl. 19:30

Alle

