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Sak 1
Sak 2

Sak 3

Referat:
Gjennomgang av referat fra siste styremøte samt referat fra
medlemsmøte
Økonomi:
Ingen store endringer.
Det iverksettes 1 inkassosak for manglende betaling.
Kasserer ga beskjed til styre om at hun ikke tar gjenvalg
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
Leder

Plasskomiteen.
De i styret som ikke har levert ferdig de nye kontraktene ferdig
underskrevet, må få dette gjort snarest.

Tor Eirik

Ansvarlig
Kasserer
Ansvarlig
Komité
Ledere

Arnt Rune Lillejord søkt om følgende:
• Takutstikk ihht til reglement – Godkjennes
• Kasse under vognen – Godkjennes så fremst det ikke stikker
utenfor vognen.
• Platting under drag – godkjennes ikke da det ihht reglement
ikke kan ha platting bredere enn 2,50 meter
Arrangement.
Tommy
Arrangementspermen er ikke ferdig.
Neste års arrangementsliste offentliggjøres på nettsiden samt at de som
er oppført vil bli tilskrevet på mail og gjort oppmerksom på det.
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Byggkomiteen.
Sanitærbygget – forsikringssaken. Arbeidet går sin gang men tar tid.
Dør til pølsebua er kjøpt inn. De som har mulighet og vil, kan sette den
inn.
Vannforsyning: Det er gjort en flott jobb for å forbedre brønnen. Virker
som at den fungerer bra. God vannforsyning.
Sak 4

Post:
Reklame og regninger

Ansvarlig
Elisabeth

Sak 5

NBCC Organisasjonsutvalg
Ingen innspill til rundskriv fra NBCC

Ansvarlig
Trond-I

Sak 6

Renovasjon
Ansvarlig
Abonnementet er sagt opp.
Trond-I
Nå viser det seg av siden avdelingen blir regnet som bedrift, får ikke vi
tegne såkalt hytteabonnement.
Vi har nok søppelsekker til neste arrangement.
Saken sendes over til det nye styret som får ta saken videre med RenoVest.
Hvis medlemmene tegner egne hytteabonnement, kan de sekkene settes
i bua.
NB: Det må KUN være forhåndssolgte sekker fra Reno-Vest (gule eller
blå)

Sak 7

Saker til årsmøtet
Saker til årsmøtet blir fremmet og diskutert.
De som har en/flere saker de ønsker til årsmøtet, bes sendt til styret

Ansvarlig
Alle

Sak 8

Vedlikeholdsplan på Sandnes camping
Styret ble på medlemsmøtet høsten 2014 oppfordret til å lage en
vedlikeholdsplan for campingen. Dette for om mulig å sette av midler
til planlagt vedlikehold og oppgraderinger, samt andre investeringer.
Byggekomiteen får ansvar for å starte arbeidet med en slik
vedlikeholdsplan på ca. 5 år til neste styremøte.

Ansvarlig
Bygg
komiteen

Sak 9

Brua mellom kotelettsiden og pølsesiden:
Bruen er dårlig og farlig.
Styret vedtar at bruen skal rives.
Hvis noen av medlemmene ønsker å gjøre det, hadde det vært fint.

Ansvarlig
Alle

Sak 10

Gressklipper:
Ansvarlig
Gressklipper er levert på service. Denne er mer kostbar å reparere en å
kjøpe ny. (Kast i motor, bøyd kniv, feil i startaggregatet, virer, osv.)
Klipperen er kassert.
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Sak 11

Møte
avsluttet:

Det settes av midler på neste års budsjett for innkjøp av ny klipper.
Eventuelt:
Ansvarlig
Søknad om grillhytte på plass 74.
Tor-Eirik forlater, da han er en av søkerne og dermed inhabil.
Styret vedtar å ikke etterkomme søknaden med følgende begrunnelse:
Så lenge det ikke går på bekostning av en plass, får de gjerne sette opp
en grillhytte.

