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Sted: Sandnes 
Ca antall: 47 
Saksliste:  

 
Sak 1 
Åpning. 
 
Leder ønsket alle velkommen. 1 minutts stillhet til minne om Aud Olsen. 
Sak 2 
Veipakke Sandnes. 
 
Leder orienterte om resultat veibygging. Ca. 350m3 masse er lagt ut på veier og parkeringsplassen. 
Ca. 200M3 jordmasser er nyttiggjort på campingen. Grøtsia og på siden av vedbua. Ca. 300m vei er 
bygd til sammen på pølsesia og kotelettsia. Det er satt ned 4 sluker på pølsesia forbundet sammen med 
drensrør. Elva er lagt i rør 4m to plasser. Veien er gjort 1,5-2m bredere foran plassene 18-22. Det gikk 
med 700l diesel til jobben. Vi har gitt beskjed til vegvesenet at frakting av tungt utstyr er ferdig, 
fylkesveien er derfor reparert til denne helga. (Siden vi har høsttreff) 
Denne jobben hadde ikke vært mulig uten så stor deltakelse og vil spesielt nevne noen nøkkelpersoner: 
Bjørn Osenbrock, Øivind Ellingsen, Geir Nylund, Rune Klausen, Ørjan Kristiansen, Edvin Adolfsen, 
Jack Paulsen og mange mange flere som bidro med arbeide på vei og kjøkken.    
Sak 3 
Dugnader. 
 
Fantastisk mye gjort på dugnaden i vår 
Støtter på sanitærbrakke. 
Byttet låser på kjøkken og telefonbua 
Børste og smøre taket på huset og pusset på sanitærbrakka. 
Byttet flere toaletter. 
Skiftet ca. 7 målere og koblet flere jordkabler . Ca. Like mange gjenstår. 
Bytte glass i vindu på huset. 
Slipe, bone og polere gulvet på huset. 
Tømt brønn og renset opp i kulpen. Ferdigstilt renseanlegget.  
Bordkledning på huset satt fast og det er montert musebånd, Luke montert på kjøkkenet. 
Sluk ved plass 21. 
Sak 4 
Økonomi. 
 
Kasserer la frem oppdatert regnskap. Og orienterte at alle hadde betalt både strøm og leie. Sendte 
rundt E- postlister i salen for å kunne få regninger sendt, så sparer vi så masse penger i porto. 
Sak 5 
Flytting av telt. 
 
Mange har flyttet telt og vi vil berømme de som holder det ryddig på «anleggsområdene». 
Sak 6 
Orden på huset og vasking av fellesarealer. 
 
Vi har hengt opp oppslag hvor det oppfordres til å holde det ryddig på huset og kjøkken. Kjøkkenet 
skal være låst om ikke en voksen åpner og tar ansvaret. Dette fungerer kjempebra. 
Vi har også hengt opp “vaskelister” på huset og på sanitærbrakke hvor man skriver navnet og dato når 
man har vasket. Fungerer bra, men litt oftere vask av toaletter på huset skader ikke. Det er kjøpt inn 
engangs vaske tuer til sanitær, kan også brukes på kjøkkenet og da til de går i stykker. Det er kjøpt inn 
sparepærer til 200kr.stk og de kan godt stå på hele helga, pærene varer lengre da og bruker nesten ikke 
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strøm. Handicapen kan brukes av alle, så ta en dusj der og få vann i sluken. Tuner og kort med Riks 
TV på plass på huset 
Sak 7 
Kjøp av leid område. 
 
Vi får ikke kjøpe området. Ørjan har kontakt med Kjellgunn,  og vi får ny leiekontrakt, og får leie hele 
området og utvikle dette uten faste installasjoner. Spikertelt er ikke en fast installasjon. 
Sak 8 
Forslags kasse.  
 
Det blir ikke felles innkjøp av avdelings genser, men vi lager logo med tekst som blir levert på 
designfabrikken. Kom med forslag. F. eks:  « For å slæpp å være på Ainnes, så fær vi tell Sainnes» 
eller lignende. 
Sak 9 
Ordet fritt. 
 
Jan Arild ønsket mere lys i salgsavdelinga på kjøkkenet etter at luka kom opp ble der litt mørkt. 
Sak 10 
Leder orienterte til slutt. 
 
Børre har lagd og hengt opp trimpostkasser både på 1, 2 og 3 km begge veier. Kom dere ut og trim:) 
Møte avsluttet:  
1240 
 
 
 
 


