
Styremøtereferat 

181029 

 
 

 

Sted: HH, kl 18:00 (Hjemme hos Oddvar) 

Tilstede: Oddvar Sivertsen, Eirik Jakobsen, Trond Ingar Otterholm og Kolbjørn Blix-Dahle 

Forfall: Torgeir Schaug  Ikke meldt avbud.  

Saksliste:  

Sak 1 Referat 

Sak 2 Komiteer 

Sak 3 Post 

Sak 4 Økonomi 

Sak 5 Budsjett 2019 

Sak 6 Forslag til endring av reglementer til årsmøtet 2019 

Sak 7 Årsmøtedato 

Sak 8 Regionsmøte 

Sak 9 Eventuelt 

 

Sak 1 Referater: Ansvarlig 

   

Sak 2 Komiteer: Ansvarlig 

 Vei/vann: Status brønnboring. 

- Tirsdag 30 okt. kommer noen og "sprenger" hullet med trykkluft. Det forventes en 

merkbar økning av vannmengden/trykket. Strøm og vann er gravd og koblet på 

Sanitærbrakka. Forventet tatt i bruk i løpet av uke 43. Så langt innenfor budsjett på 

150000,-.  

- Vannposter er det montert varmekabler og kraner, foruten den v/pølsebua da det ikke 

er bygd vannposthus enda.  

- Klage på skade av parkeringsplass er sendt Statens Vegvesen, ved Magne Berg. Ikke 

mottatt svar enda.  

- Vannpåkoblinger som "cityvann" er avdelingens eiendom etter påkobling. Kan ikke 

tas med ved en eventuell flytting.  

 

Arrangement: Termin liste. Arr komiteen har satt opp forslag til fordeling av 

arrangement for 2019. Styret sender ut mail til alle som er tildelt arrangementer.  

 

Aktivitet: Huske som er skadet kan være farlig. Komiteen kontaktes. 

 

Bygg: Original nøkkel. Styret er ute etter original nøkkel til Sandnes (Ikke en slipt). 

Hvis noen har dette så ta kontakt med noen i styret da vi trenger den for å få lagd flere 

låser.   

 

Drift sanitær: Oppfylt for vinteren. 

 

Plass: 

- Søknad fra plass nr 6 om forlenget platt. Innvilges 1,5m ekstra, totalt 10,5m.  

 

- Plass 15 søknad om telt og platt. Platt 3 x 8m. Telt 3 x 5m. Søknad innvilges. Skriv 

sendt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretær. 

 

 

Leder 

 

Alle 
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- Søknad fra Celine om å overta plass 55 etter faren og Heidi. Søknad avslått. 

 

- Forslag fra Bjørn O. om at de på venteliste kan benytte tildelte, men ubrukte plasser 

uten vogn. Styret kan ikke leie ut tildelte plasser midlertidig. Styret vil komme med 

forslag til reglementsendringer på årsmøtet 2019. 

 

- Morten Olsen kontaktes og bes om å flytte til tildelt plass 50 snarest.  

 

Sak 3 Post: Ansvarlig 

  Intet  

Sak 4 Økonomi: Ansvarlig 

 God og sunn økonomi. Ca 10 stk som enda ikke har betalt årsleia. Purring er/blir sendt.   

Sak 5 Budsjett 2019: Ansvarlig 

 Budsjettforslag kommer fra kasserer i løpet av november.  

Sak 6 Forslag til endring av reglement årsmøte 2019: Ansvarlig 

 Styret arbeider med endringer/forenklinger i reglementene. Kommer med forslag til 

årsmøtet 2019. Innspill mottas.  

 

Sak 7 Dato for årsmøte 2019 Ansvarlig 

 16. februar 2019.  

Sak 8 Regionsårsmøte:  

 17 november på Sortland. Leder møter.  

Leder tar opp angående treff på egen camping. Vurdere tiltak for økt interesse for disse.  

 

Sak 9 Eventuelt:  

 - Opprydding v/elv og vedbua. Oppfordre alle til å rydde i skråningen bak vedbua.  

- Legge sporleggeren ved hengeren på parkeringsplassen. Strand kjører løyper i vinter.  

- Totalnett. Vurderer etablering på Sandnes.  

 

Møte 

avsluttet:  

  

 

 


