
 

Styremøtereferat 

190928 

 
 

 

Sted: Sandnes, kl 13:00 (Otterholm) 

Tilstede: Oddvar Sivertsen, Kolbjørn Blix, Trond Ingar Otterholm og Torgeir Schaug. 

Forfall: Ingvill Nilsen 

Saksliste:  

 

Sak 1 Referat Ansvarlig 

 Referat. Ok  

Liten fremdrift på dugnadslisten. 

 

Ingvill 

Sak 2 Komiteer Ansvarlig 

 Plass.  

Innkommet forslag om å trekke inn plass 65 for å utvide lekeplassen, 

forkastes. 

Plass 1 fikk godkjent byggesøknad om uisolert bod. 

Plass 61 fikk godkjent byggesøknad om platt.  

Plass 24 tildeles Morten og Regina Olsen 

Plass 65 tildeles Bjørn Tore Osenbrock. 

 

Arrangementkomiteen, driftkomiteen og webmaster fortsetter ikke i sine 

verv etter årsmøtet. Interesserte bes ta kontakt.  

 

Massene i elva bak plass 59 siger ut i elva. Vi har et rør som skal legges 

ned her. Avdelingen har ikke budsjett til å kjøpe tilstrekkelig med rør og 

masser til å utføre denne oppgaven på inneværende budsjett. Settes opp 

på 2020 budsjettet. I høstferien blir det røret vi har lagt ned og noe 

stedlige masser lagt over.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle på 

Sandnes 

 

 

Sak 3 Post Ansvarlig 

 Ingenting  

Sak 4 Økonomi Ansvarlig 

 4 stykker som enda ikke har betalt årsleien. 

Disse kontaktes umiddelbart. Kommer ikke leien inn umiddelbart etter 

dette blir disse sagt opp og plassene lyses ut. 

 

Leder & 

Torgeir 

Sak 5 Vedlikeholdsplan Ansvarlig 

 Liten fremdrift på denne. Ikke behandlet da Ingvill ikke var tilstede.  Ingvill 

Sak 6 Diverse info og eventuelt  

 Det må gruses ekstra foran grillbua. Ca 5m
3
 grus bestilles.  

 

Må budsjettere med mere penger til grusing av veier og P-plass de 

kommende år.  

 

Terminlista er satt opp av arrangementskomiteen og godkjent av styret.  

Legges ut på hjemmesiden. Info om musikken presenteres også på 

terminlista. 

Trond I 

 

Styret 

 

 

Webmaster 
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I fm planlagt tomtekjøp vedtok styret å utneve en komite til å drive dette 

arbeidet. Oddvar og Trond Ingar sa seg villige til å sitte i denne 

komiteen. Arbeidet vil i første omgang bestå av det praktiske mtp kjøpet. 

Deretter vil arbeidet bestå av et forprosjekt, kostnad, forslag til 

finansiering,  byggetrinn, tomteoppdeling og lignende.  

 

De som ikke har vogn på plassene sine innen fristen 1 oktober skal 

kontakte styret. Styret har gitt plasskomiteen fullmakt til å behandle slike 

saker der vogn mangler på plassen i inntil 4uker etter fristen. Deretter 

skal styret overta saken.  

 

Oddvar og 

Trond Ingar 

 

 

 

 

Plasskomite 

og styret 

   

 Møte avsluttet: 1330  

   

 


