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Sandnes 23 november, kl 1200.
Trond Ingar Otterholm, Svein Inge Sivertsen, Tommy Jensen, Bjørn
Osenbroch, Tor Erik Mortensen, Elisabeth Johansen, Ørjan Kristiansen og Jens
Sverre Alsos.
Pål- Vidar Nilsen
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Årsmøteforberedelser
Belysning
Terminliste 2014
E post adresser
Info fra Lederkonferansen
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Referat:
Ref. fra forrige styremøte og medlemsmøte
Ingen merknader
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Økonomi:
Ansvarlig
Lite endringer.
Kasserer
Overskuddet fra høstfesten var på kr 5.456,Strømlånet må fortsette i hvert fall 1 år til.
Gjeld pr. d.d er 107.928
Betalingsautomat til arrangementer o.l: Dette er undersøkt tidligere. Det
er dyrt å eie og ha en slik automat. Sjekke videre om å kunne låne til
større arrangementer f.eks påske.
Regnskapsmessig er man godt innenfor budsjett.
Info fra komiteer
Ansvarlig
Felles for alle komiteer.
Komité
Alle skriv til og fra alle komiteer skal besvares og kopi skal sendes Ledere
leder og hvis det trengs til kasserer og webmaster.
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Plasskomiteen.
Vedr plass 48
• Utlyses med begrensninger på max total lengde 8m.
Vedr plass 16 – Ørjan Kristiansen
• Brev fra plassleier Ørjan Kristiansen vedr flytting
Burde ha fått skriftlig på vedtak som ble gjort. Dette beklaget

Ansvarlig
Sekretær
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styret sterkt.
Vedtak: Tidligere vedtak opprettholdes, men med en forlenget tidsfrist
til høsten (september?) 2014.
Vedr plass 55 – Mats Andreassen
• Mats har sendt brev til styret og denne saken er ordnet opp.
Gjennomgang av plass nr 30, 31, 32, 33, 56, 58
Det vedtas at Bjørn Osenbroch på plass 31 og Tommy Berg på plass nr
32 flyttes til anvist plass fra plasskomiteen. Tidsfrist høsten 2014
Vedr plass 58 og plass 56:
Styret avventer dette til etter årsmøtet. Forslag til endring av
reglementet: «Regler for spikertelt på Sandnes.
Styret komme med innspill til årsmøte vedr reglement.
Arrangement.
Rune Meyer skal spille til påsken 2014.
Tommy ordner musikk til karneval 2014

Tommy J

Byggkomiteen
Ørjan informerer om lagerbeholdningen og hva man trenger til videre
dugnad.
Bruke Jakobsen Engros på Sortland så langt det er mulig.

Ørjan K
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Post:
Ingen post

Ansvarlig
Sekretær
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Lekeplass:
Ansvarlig
Vedtas å flytte lekeplassen til plass nr 66.
Elisabeth viste flere eksempler på lekestativ o.l for oppgradering av
lekeplassen.
Styret vedtar å gjøre oppgraderingen etappevis og for det neste år
vedtar å budsjettere med kr 30.000,-, men dette må godkjennes av
årsmøtet.
Årsmøteforberedelser:
Ansvarlig
Annonsering:
Årsmøte blir annonsert i bladet Caravan, på nettsiden, mail og oppslag
på huset og sanitær 8 og 2 uker før.
Budsjett:
Svein Inge og Trond-Ingar holder på med dette.
Lekeplass:
Oppgradere lekeplass. Legge lekeplass inn i budsjett på 30.000,Regnskapsfirma:
Flere firmaer har vist interesse for å gjøre avdelingens regnskap.
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Påskepynt:
Påskekomiteen innvilges kr 1.500,- til innkjøp av materiell for å
avholde påskeverksted til barna.
Hjertestarter:
Tilbud fra Røde Kors for hjertestarter og kurs.
Stoler til «Huset»
Supplering av nye stoler på huset, slik at man kan ha ca 70 sitteplasser
Reglementsendring:
Endring på regler vedr høyde vogn over bakke og høyde telt-vogn.
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Belysning på Campingen:
Fortsette å anmode og ha utelyset på spikerteltet på
Terminliste 2014:
E post adresser:
Vi må sende ut bekjentgjøring og innkalling av årsmøtet i adressert
post. Vi vil benytte primært email og må skaffe email adresser til alle
medlemmer i NCC avd. Andøy.
Lederkonferansen:
Delegatene informerer.

Møte
Ca kl 13.00
avsluttet:

Ansvarlig
Alle
Ansvarlig
Tommy og
Jens
Tor E. Alle.

Elisabeth og
Trond-I

