Medlemsmøte
120406
Sted:
Ca antall:
Saksliste:
Sak 1

Sandnes
57

Åpning.
Leder ønsket alle velkommen med GOD PÅSKE.

Sak 2

Veipakke Sandnes.
Starter med det som opptar oss mest nemlig veipakke Sandnes.
Komitéen har lagt ned en masse arbeide. Innhentet priser og undersøkt “alle” muligheter til leie av
maskiner og kjøp og transport av masser.
Kostnadsoverslag:
250m vei totalt.
150m på pølsesia.
Duk:
8000,Masse:
17500,- V/gratis transport kjøper vi større mengde masser.
Transport masser: 25000,Maskin:
12000,- (pølsesia.)
Maskin:
9000,(kotelettsia)
Traktor m/henger: 6000,- (pølsesia.) Kun 1 stk
Traktor m/henger: 4500,- (kotelettsia) Kun 1 stk
Drensrør:
4500,Transport maskiner: 3000,- (pølsesia)
Transport maskiner: 3000,- (kotelett)
Pukk:
5000,Diverse:
10000,Total
107500,-.
Første helga i mai. 4, 5 og 6 mai.
Det vil bli strømutkoblinger i perioder.
Begrenset adkomst til vognene på pølsesia.
Mye store maskiner i bevegelse, pass på unger mm. Vis hensyn
De som har vogner langs traseen må grave opp kablene sine før arbeidet starter.
Møt opp.

Sak 3

Dugnader.
Blir 5 helger med dugnader slik at alle får mulighet til å bidra i alle fall en av helgene. Fra siste
helga i april og alle helgene i mai.
Arbeidsoppgaver:
Kraftig opprydding av hele området pluss nærområdet rundt. (kommunen henter) Meld til Werner.
Bytte støtter på sanitærbrakke.
Børste og smøre taket på huset og sanitærbrakka.
Behandle alle ytterdører.
Bytte glass i vindu på Huset.
Slipe, bone og polere gulvet på huset.
Brønn.
Bordkledning på huset.
Avlufting damedo
Noe strøm arbeide.
Fordele faser på strømstolpe på Grøtsia.
Det blir felles grilling el iallfall på noen av dugnadshelgene.

Medlemsmøte
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Sak 4

Økonomi.
Kasserer tar ordet.
Informere om mulighet for å betale inn strøm flere ganger i året, f.eks. når skattepengene kommer
Kan man sette inn 2-3000,- så blir regninga til sommeren redusert tilsvarende. Frivillig.
0 i rente på innbetalte beløp.
Informere om avtale med Advokatfirma Egil Berg. Vi har fått samme avtale som NCC avd. Øksnes
og er rimelig.
Vi sender regning på vanlig måte. Hvis betaling uteblir sendes purring med brev om tilbud på
betalingsordning (avbetaling el). Hvis betaling fortsatt uteblir sendes ny purring med nytt brev om
betalingsordning. I tillegg blir det i denne purringen informert om at hvis betaling uteblir denne gang
blir saken sendt til Advokat Berg som iverksetter inkasso. Dette medfører et påslag på regningen på
kr 300,-.
Dette for at alle skal behandles likt. I tillegg er det lett å la være å betale hvis det ikke er noen
konsekvenser.

Sak 5

Jordkabler.
Vi har besluttet at det skal legges jordkabler mellom stolpe og telt. Innen 1/8-12. Dette for
bedre sikkerhet og at det blir mye mindre arbeid å kople inn flere kabler i samme stolpe
samtidig.

Sak 6

Orden på huset og vasking av fellesarealer.
Gjenganger. 2 muligheter. VI må alle rydde opp etter oss. Søppel tas med. Blir neppe bedre
om vi sier det da det har vært sak på alle medlemsmøter i mange år.
Da har vi to muligheter og den ene er å stenge huset den andre er å akseptere at slik er det
og slik blir det.
Vi har hengt opp oppslag hvor det oppfordres til å holde det ryddig på huset og kjøkken.
Vi har også hengt opp “vaskelister” på huset og på sanitærbrakke hvor man skriver navnet
og dato når man har vasket. Da kan man se om det er lenge siden det har blitt vasket og
hvem som har utført det.

Sak 7

Parkering
Oppfordrer alle til å respektere skiltet snuplass for brøytebil. Pass på når dere får besøk om at disse
ikke parkere på snuplassen.
Kontakt styret for brøyting. Ikke ring Vidar direkte.

Sak 8

Forslagskasse.
Det er hengt opp forslagskasse. Oppfordrer alle til å benytte denne eller mail til styret. Alt mulig kan
tas opp her. Forslag uten navn blir ikke tatt opp i styret.

Sak 9

Utdeling av nåler.
Nestleder delte ut 10 års nåler til tre familier:
Willy Skog
Line Otterholm/ Trond Ingar Otterholm
Bjørnar Jacobsen

Sak 10

Ordet fritt.
Ønske om nytt speil på herretoalettet.

Møte avsluttet:

1250

