Styrets og innkomne saker til
årsmøtet 200116
Sak 1 Opphør av honorarer.
Styret foreslår at alle honorarer opphører med virkning fom 2020.

Sak 2 Øke styresammensetningen
Styret foreslår å øke styresammensetningen med ett styremedlem til, fra 5 6stk totalt i styret.
Dette da styret synes det er litt for få personer til å utføre pålagte oppgaver.

Sak 3 Endre måten plasser lyses ut.
Forslag fra plasskomitéen om å endre "Reglement for faste plasser på
Sandnes" pkt 7 som omhandler bla utlysning av ledige plasser.
Dagens tekst: " Ledige plasser annonseres v / oppslag på oppslagstavla på
”Huset” og på avdelingens hjemmeside i minimum tre – 3 – uker. "
Forslag til ny tekst: " Ledige plasser annonseres på avdelingens hjemmeside
i minimum tre – 3 – uker. "
Styrets innstilling: Styret støtter forslaget med følgende tilføyelse:
"Det skal sendes mail v/utlysning av ledige plasser til mailgruppe for
leietakere på Sandnes."

Sak 4 Tomtekjøpet
Angående tomten G.nr: 2, Br.nr: 5, som avdelingen leier deler av i dag.
Styret ber årsmøte om fullmakt til å inngå avtale med selger om et kjøp av
denne tomten for kr 250 000,- inkl. avgifter etc.
V/et eventuelt kjøp må styret innkalle til ekstraordinært årsmøte for å vedta
en finansieringsmodell.

Sak 5 "Kjøp" av leide plasser på Sandnes.
Styret foreslår at plassleiere frivillig kan kjøpe retten til plassen de leier på
Sandnes for kr 5000,- pr. plass. Dette gir da "kjøper" en disponeringsrett til
egen tomt. Forslaget er at ordningen skal være frivillig. Da er det plasseier
som omsetter tomten og styret blir informert om hvem ny plasseier blir.
Plasseier som avvikler sitt forhold på Sandnes camping må ha eid tomten i
minimum 2 år før den omsettes, gjelder ikke ved intern flytting. Plasseier må
være medlem i NBCC avd. Andøy og følge alle reglementer, på lik linje med
plassleiere. Plasseiere må også betale samme årsleie som plassleiere.
Ingen endring for de som ønsker å fortsette å leie.
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Sak 6 Økning av etableringsgebyr.
Styret foreslår å endre ordlyden fra: "Reglement for faste plasser på Sandnes
camping", pkt 1. Dagens ordlyd: "Etableringsgebyr for fast plass på
Sandnes er pt kr 1000, - ".

Styrets forslag til ny ordlyd: "Etableringsgebyr for fast plass på Sandnes er
pt kr 5000, -, uavhengig om det etableres på eid eller leid tomt."
Sak 7 Vasking av sanitærrom
Styret foreslår for årsmøtet at styret setter opp en terminliste hvor hver plass
får tildelt en uke hvor de har ansvaret for vasking av toalettene på Huset,
sanitærbrakke og handikapptoalettet. Styret utarbeider en instruks for dette.
Hvis dette ikke utføres påløper en avgift på kr 1000,-. Alle har mulighet å
bytte eller "selge" vasken.

