Referat medlemsmøte
130921
Sted:

Huset på Sandnes kl 12:00

Disse sakene ble tatt opp på medlemsmøtet
Nye medlemmer:
Startet møtet med å ønske nye medlemmer velkommen til Sandnes.
Ber om at alle reklamerer for Sandnes camping.
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.
Vi fortsetter å leie det som vi allerede i dag leier.
Ørjan har vært i kontakt med Kjellgunn, som skal ta kontakt om hun selger eller ikke.
Innspill:
Kan man leie det tiltenkte området?
Siden det er uavklarte grenser og at det mener at det er fellesområde, ønsker ikke selger å leie
det ut.
Økonomi:
Svein Inge informerer.
Avdelingen har i dag gjeld på kr 114.179,- Avdelingen har en ryddig og god økonomi.
Luftgeværskyting:
Det har vært tilfeller av luftgeværskyting inne på området. Minner på om at det ihht Norsk lov
er 18 års aldersgrense.
Skal det skytes med luftgevær, skal det ikke skje inne på campingområdet, samt at det skal
være en voksen til stede.
Eventuell all luftgeværskyting skal gjøres ved gapahuken.
Det jobbes med å få ordnet en blink som kan settes opp.
NCC Sentralt:
Informerer om lederkonferansen på Gardermoen i oktober.
Avdelingen deltar med to representanter, Trond Ingar og Elisabeth.
Leder ønsker innspill til landsmøtet, som er det øverste organ i organisasjonen.
• F.eks regler/vedtekter i NCC o.l
Regionsmøtet har foreslått ny navneendring til «Norsk Bobil og Caravan Club»
• Dette for å nå ut til bobileiere og dermed bli en sterkere organisasjon
Landsmøtet har avtale med DSB hvor det er lagt inn forslag til ny lov om brannavstand.
Dugnad:
Takker alle som har bidratt i vår og høst med dugnaden. Det er primært mer malingsarbeid
som gjenstår.
Innendørs maling som gang på huset, toalettene på sanitærhuset kan gjøres utover vinteren.
Regionsturer:
Vår 2014: Planlagt avholdt i pinsen på Sildpollnes.
Men den helgen er dessverre booket.
• Må enten flytte plass eller bytte dato hvis man vil ha det på denne plassen

Referat medlemsmøte
130921
Ønsker innspill fra medlemmene til eventuell annen plass som har plass til ca 50
vogner
Høst 2014: Er lagt til Kråkberget den 29 til 31. august.
•

Båling:
Viser til § 18 i Sandes reglement hvor det ikke er tillatt med båling foruten i grillbuene.
Lekeplassen:
Styret har vedtatt å flytte lekeplassen til plass nr 26. Den vil da bli på eid grunn. Det vil bli
satt opp gjerde med porter og se på en mulig oppgradering av lekeapparatene.
Elisabeth fikk ansvaret for å se på lekeapparatene.
Strøm til gjestecampere:
Har fått tak i nytt, vanntett strømskap som skal monteres ute med tre nye kurser. Man har da
et bedre tilbud til gjestecampere.
Nye kontrakter:
Alle medlemmer på Sandes må skrive under ny leiekontrakt. De nye kontraktene er mer
juridisk korrekt.
Ber om at alle tar kontakt med Elisabeth og Bjørn etter dette medlemsmøte for signering.
Innspill fra medlemmene:
Lys på plassen:
Mange mener det er mørkt på plassen.Har ei prøvelykt som settes opp på Grøtsia?
Oppfordre alle til å ha på utelysene på sine spikertelt om vinteren.
Høsttreff:
Flytte høsttreffet til første helgen i oktober, da er sikkert flere medlemmer kommet på plass på
campingen.
Bedre informasjon vedr arrangement:
Det er et ønske om at det blir hengt opp plakater med program og annen informasjon på
sanitær og huset noe tidligere.
Samtidig bør det henges opp terminliste på de ulike arrangement med hvem som skal være
arrangør.
Møtet avsluttet ca kl 12:30

