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Sted: Silje Reinholdtsen. 
Tilstede: Trond Ingar, Tommy A, Elisabeth, Tommy J. Aleksander, Bjørn, Tommy J. 

Tor Eirik og Silje 
Forfall:  Pål Vidar Nilsen 
Saksliste:  
Sak 1 Referat 
Sak 2 Økonomi 
Sak 3 Info fra komiteer 
Sak 4 Post 
Sak 5 Klage på vedtak om flytting plass 16 
Sak 6 Søppelhåndtering på Sandnes 
Sak 7 Medlemsmøtet høsttreffet 
Sak 8 NBCC fremtidige organisasjon 
Sak 9 Eventuelt 
 
Sak 1 Referat: Ansvarlig 
 Referat ok. Leder anmerket at det tok lang tid å få ref. Sekretær. 
Sak 2 Økonomi: Ansvarlig 
 5 stk. som ikke har betalt årsleie for Sandnes camping, det vil bli sendt 

varsel om inkasso til disse. 
1 stk. som ikke har betalt for strøm på Sandnes camping, dette vil bli 
send inn til inkasso. 
Ihht rammebudsjett ligger vi godt innenfor. 

Elisabeth 

Sak 3 Info fra komiteer Ansvarlig 
 Felles for alle komiteer. 

Alle skriv til og fra alle komiteer skal besvares og kopi skal sendes 
meg og hvis det trengs til kasserer og webmaster. 
 
Plasskomiteen. 
Plass tildeling:  
Plass 40. Bjørn Steffensen 
Plass 48. Per Erik Larsen 
Plass 68. Kjetil og Lorraine Sørensen. Betinger at medl.avg.er bet. 
NBCC avd.Andøya er betalt 
Inge Holte vil bli tilbyd venteplass, dette betinger at medlemsavgiften 
for NBCC avd. Andøya er betalt. 
 
Søknad fra Mats Andreassen om oppsett av spiker telt: ok. 
Søknad fra Ingar Kristensen Westjord om bygging av platting ihht 
tegning: ok 
Komiteen sender ut de nye kontrakter til de som ikke har fått dette 
Det er ett medlem som vil bli kontakt ang.sikring av vogn. 
 
 

 
 
 
 
Tor E og  
Pål V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bjørn O 
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Arrangement.  
Perm ikke ferdig helt. 
Lage en skikkelig smørbrød liste. Hvor gjør vi innkjøp og hvem har 
minibankkort.etc….. 
Musikk til høsttreffet: Dag Vidar Jensen 
Musikk til julebordet: Jan Harald Andersen 
Arr.komitee listen for 2015 er stort sett ferdig og vil bli tatt opp på  
styremøtet i november. Vil bli offentlig gjort etter julebordet. 
 
Byggkomiteen: 
Dersom alle veggene i dusjene rives, ønsker vi våtroms plater og ikke 
fliser. Skal ta kontakt med firma som restaurerer og gi beskjed om 
dette. 
Bestille lås til balkong dør huset 
Etterlyse resten av grusen. 
Lei av graver for å ferdigstille brønnen. 
Sjekke gjerdet rundt campingen 
Innkjøpt ny vann pumpe 
Oppfordre alle til å male, slik at det er begynt på blir ferdig stilt. Dette 
gjelder huset og grill buen.  
 

Silje og 
Tommy J 
 
 
 
 
 
 
 
Tommy A og 
Bjørn. 
 
Trond-I 
Tommy 
Bjørn 
Bjørn 
Alle 
 

Sak 4 Post: Ansvarlig 
 Reklame og regninger Elisabeth 
Sak 5 Klage på vedtak om flytting plass 16 Ansvarlig 
 Det ble avstemming over anken på vedtak om flytting på plass 16. 

3 stemte for tidligere vedtak 
4 stemte mot tidligere vedtak. 
Anken ble vedtatt. 
Nytt vedtak er følgende. Plass nr. 16 slipper å flytte vogn frem. 

Plass komité 

Sak 6 Søppelhåndtering på Sandnes Ansvarlig 
 Det ble vedtatt å tegne fritids abn. og fjerne container da dette blir 

altfor dyrt. Dette gjøres etter høst treffet. 
Trond Ingar 

Sak 7 Medlemsmøtet høsttreffet Ansvarlig 
 Hva som vil bli tatt opp medlemsmøtet under høst treffet: 

Navneskifte/struktur NBCC. 
Vannskade sanitærhuset. 
Hunder, gjeldene regler ihht reglement. 
Lekeplass. 
Økonomi. 
Sikring av vogner. 
 

Trond Ingar 
 
 
 

Sak 8 NBCC fremtidige organisasjon  
 Leder info. Om arb.gruppen som er nedsatt for å se på fremtidig 

organisasjon av NBCC. 
Dersom det er medlemmer som har innspill, vennligst gi Trond Ingar 

Trond Ingar 
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beskjed om dette. 
Sak 9 Eventuelt  
   
Møte 
avslutt 

20.00. 
Neste møte ? 

 
Trond Ingar 

 
 


