Medlemsmøte
300318
Sted:
Tilstede:
avdeling
Saksliste:
Sak 1

Sandnes, kl 12:00 på huset
Ca40 medlemmer
NBCC avdeling Andøy

Sak 2

Vann status:
Det har vært problemer med septiktanken på pølsesiden. Problemet er
lokalisert og planlagt utbedret i løpet av sommeren. Deler innkjøpt i 2017.

Info ad strømavlesning og regning.
Alle leser av egne målere på Sandnes innen 15 april og sender denne til
kasserer enten på mail eller sms. Info som skal være med er: Navn, Plass nr,
Totalforbruk og tilstand på måler etc.
Regningen har forfall 1 mai. De som ikke ar betalt denne etter purringer med
mer vil IKKE få tilsendt plassleie til høsten, men en oppsigelse ihht kontrak.
Plassleien har forfall 15 september.

Når det gjelder vanntilførsel så har styret dette som pri 1. Det er i hovedsak tre
ting som har forårsaket at vi gikk tom for vann. 1. Vann kranen på do
tømminga stod åpen i 5 døgn. 2. Varmekabel i brønn var utkoblet. 3.
Avberfrost og vannproblemer i hele regionen.
Styret har mottatt et forslag og arbeider med flere forslag til løsninger. Noen er
kostbare og vil medføre årsmøtevedtak. Det er derfor en mulighet at det vil bli
innkalt til ekstraordinært årsmøte.
Sak 3

Dugnad:
Styret har hatt møte med alle komiteer og arbeider med en dugnadsliste med
prioriteter. Denne vil bli lagd slik at man kan sette seg opp på oppgaver man
ønsker og mestrer å utføre.

Sak 4

Økonomi:
Nesten ingen endring siden årsmøtet.
En økning i returkontigent siden vi har økt medlemstallet. 

Sak 5

Forslagskasse:
Styret ønsker å fjerne den fysiske kassen på sanitærbrakka og kun bruke den på
nett. Ingen som hadde noe imot dette. Kassen vil bli fjernet.

Sak 6

Region:
Ingen møter så langt, men NBCC avd. Hadsel har vår turen i 2018.
Informasjon kommer når vi mottar denne.

Medlemsmøte
300318
Sak 7

Oppfordring:
Orden og ryddighet, både av voksne og barn. Gjelder over hele Sandnes. Både
på Huset, i buene, på vaskerommet osv osv.
Ber om at alle tenker på hvordan de parkerer. At det blir parkert slik at flest
mulig får plass. Husk å spørre gjester som er påbesøk om hvor de parkerer. Det
er brøytet et større område på baksiden av Huset til parkering.

Sak 8

Utmerkelser:
10 år:
Renate og Kjell Inge
Kristin og Stig
25 år:
Eva og Arvid
Kjersti og Børre.
Vi gratulerer.
Leder minte alle om barnemedlemsmøtet kl 16. Ber foreldre til de minste om å
være med.
Leder takket påskekomiteen for vel utført arrangement så langt og alle
tilstedeværende for oppmøtet.

Slutt:

Møte sluttet kl 1220

