Medlemsmøte. Barn
300318
Sted:
Tilstede:
avdeling
Saksliste:

Sandnes, kl 16:00 på huset
14 barn
NBCC avdeling Andøy
Reparasjoner på dagens lekeplass:
- Løse deler på klatrestativ.
- Dårlig tak.
- Dårlig sikring ved sklie.
- Edderkopp-huske snurrer rundt på grunn av at den er for lett ( har ny som er planlagt å
bytte).
- Snurrebass, der de ønsker å være med på oppussingen.
Nye forslag:
- Gapa-huk gjerne med sandkasse og sitteplasser når det er dårlig vær ute.
- Flere benker ute.
- Mål til fotballbanen settes ut på sommeren.
- Når det brøytes på ned-siden, så samle alt snøen slik at de kan leke i haugen.
- Stort lekestativ og store lekeapparater på ned-siden for større unger.
- Klatre/hinderløype utenfor gjerdet i skogen, med apparater
(balanse/krype/henge/tau/stolper
ol.).
Inneaktiviteter:
- Airhockey.
- Oppdatere utstyr til biljardbord/tennisbord
- Piler til dart, sammen med voksne.
- Tegnesaker, leker, brettspill ( ble oppfordret til å ta med hjemmefra).
Generelt ønsker ungene mer organisert aktiviteter på ordinære helger og ikke bare
høytider f.eks. filmkveld, quiz, skiturer/turer, spillekveld.
Mer kafe, gjerne billigere og i tillegg kunne holde egen kafe med hjemmelagde varer.
Ønsker og være med på vår dugnad, med pynting, maling, planting i blomsterkasse.
Øvrige innspill som ble pratet om:
- Ungene syntes vi burde gjøre noe med kloakk-lukten.
- Doene på sanitæranlegget er ubehagelig, ønsket også at det blir pusset opp på
jentesiden.
-Mer bilder av ungene på Sandnes, og et nytt og oppdatert hånd-bilde fra ungene.
- Sofa foran tv.
- Ungene ønsker at foreldre samsnakker mer om hvem som skal til Sandnes, slik at de kan
arrangere aktiviteter.
- Vannsklie ned til havet og softis-maskin ønskes også.
14 barn møtte opp og de trives veldig godt her, særlig når det er så godt vær og mye snø
slik at de kan være ute.
Referent:
Kristine Sivertsen

Slutt:

Møte sluttet kl 1220

