
Referat 24.08.2020 
 

Tilstede:  

Line, Kine, Oddvar, Torgeir, Ingvill og Monica (på telefon). 

 

Sak 1 - Referat. 

Ok. 

 

Sak 2 - Komiteer 

Vei/vann:  

Vi må se an økonomi om det er penger til å gruse veiene til høsten. Styret har fått beskjed 

fra Bjørn Osenbroch om at vannpost ved øvre grill-bu må enten utbedres eller fjernes. Ber 

om at de som bruker/skal bruke denne kan utbedre vannkranen. 

Arrangement:  

se sak 5. 

Aktivitet:  

Det oppleves at det ikke er ryddig og rent rundt lekeplassen og trampolinen. Styre 

oppfordrer at alle rydder etter seg. 

Bygg:  

Det oppleves at medlemmer er flink å fikse ting som er ødelagt. Eksempelvis benk og port. 

Dette settes stor pris på siden det har vært vanskelig å få gjennomført dugnad siden Covid-

19 utbruddet. 

Torgeir undersøker hvem som tok på seg ansvar for å fikse do-tømmings rommet.  

Drift Sanitær:  

Husk: det skal KUN brukes HVITE søppelsekker i campingens søppelbokser.  

Styret har diskutert covid-19 tiltak og vil fortsette med disse inntil ny beskjed kommer. 

HUSK: dørene på sanitær skal være låst, og det skal brukes egen nøkkel for å bruke toaletter. 

 

Sak 3. post.  

Ok. 



 

Sak 4 - Økonomi  

Det blir sendt ut purringer på årsleie og andre utestående beløper.  

Tilbud på strøm: Vi bestiller jobben fra Andøy installasjon på å få utbedret strømmen på 

huset og sanitærbygget, dette vil koste klubben 70 000. Det må dekkes inn med økt årsleie, 

og vil komme som forlag på ekstraordinært årsmøte. 

Vi vet også at i 2021 kommer det en stor utgift på strømstolper. 

 

Sak 5 - Høst-treff og julebord. 

Høst-treff komiteen ønsker å arrangere noe fra 6-11 oktober. Som et alternativ til det 

tradisjonelle høst-treffet.  

Komiteen ønsker innspill til hva som kan arrangeres i den aktuelle uken. 

Ekstraordinært årsmøte blir flyttet til 11. oktober.  

 

Styre avlyser alle arrangementer innendørs i 2020  

På grunn av Covid-19 utbruddet. 

 

Sak 6. medlemsmøte 

 

Sak 7. ekstraordinært årsmøte. 

Ekstraordinært årsmøte blir avholdt Lørdag 11. oktober. 

 

Sak 8. plasskomite 

Sak 8.1:  

Styre godkjenner alle plasser. 

• Michael Bringsli tildeles plass 65.  

• Gøran Lauvstad og Sara Wangen tildeles plass 24. 

• Kjell Are Johansen tildeles plass 52. 

• Odd H. Olsen tildeles plass 26. 



Venteliste: totalt 4 stk. 

 

Sak 8.2:  Byggesøknader: 

o Plass 59: Søker om å utvide platt i lengde, plasskomite anbefaler godkjenning, og 

styre godkjenner dette. 

 

o Plass 61: søknad om å bygge frittstående bu bak spikertelt. Godkjennes med 

forbehold. 

 

 

o Plass 60: Søker om å utvide platt,  

«Plasskomiteen avslår søknaden om og gjøre platten bredere pga. brannavstanden blir under 

3 m til nabovognen. Forlengelse av platten innvilges da det ikke er til hinder og er innenfor 

brannavstand. Bygging av uisolert bod bak spikerteltet er ok. Plass komitéen innstiller til 

godkjenning med de forbehold som er gitt». (Plasskomite) 

Styret avslår søknad om å gjøre platt beredere men godkjenner forlengelse av platt 

og bygging av uisolert bod på baksiden av spikertelt, på bakgrunn av plasskomiteens 

beskrivelse av saken.   

 

o Plass 68: Det søkes om å få bygget allerede godkjent gangvei i annet materiale 

(treverk). Det er allerede godkjent å bygge gangveg, men denne må utføres i ikke 

brennbart materiale sies det i tidligere godkjenning. Behandles ved første styremøte 

på Sandnes (innen 1. oktober) 
 

o Plass 24: Søker om å opparbeide tomt og sette opp spikertelt på 3x5 m. Styret 

Godkjenner denne søknaden, men søker er ansvarlig for eventuelle skader. Styret 

skal informere om strøm og vannledninger som ligger grunt i terrenget. Vi  

 

 

o Plass 62: søker om utvidelse av platt i bredde. Plasskomiteen har ingen 

innvendinger. Det har kommet innvendinger fra naboplass om at dette vil være til 

hinder for dem. Vi godkjenner utbygging av platt og grunner dette med at ulempen 

er større for plass 62 hvis de ikke får bygge og benytte platt, enn det er ulempe for 

nabo som eventuelt må gjøre til og fra kjøring av vogn i flere omganger. Dette er det 

flere ved campingen som må gjøre for å få til og fra vogn. Utvidelsen fører til at andre 

medlemmer får bruke platten for å benytte vannpost.  

 

o Plass 32: søknad om platt på 9x2,5 m og spikertelt 2,5x5 m innvilges med forbehold. 

 

Sak 8.3. 



Plasskomite oppfordrer at plass-leiere som ikke benytter plassen sin å vurderer sitt behov for 

plassen, dette på grunn av venteliste. 

Sak 9 - Klage Michael Bringsli. 

Michael Bringsli er tildelt plass 65. Styret legger seg flat for feilen som ble gjort og vi tar 

lærdom av feilen og beklager dette.   

 

Sak 10 - Messenger. 

Vi har klarert kjørereglene rundt denne gruppa.  

 

Sak 11 - eventuelt.  

11.1: Innspill om kjøp av bio-klipper når det skal kjøpes nye.  

Styret kommer til enighet om å kjøpe en av hver når det skal kjøpes nye. 

 

11.2 - Komiteer.  

Styret ønsker at medlemmer skal melde seg til komiteer.  


