Referat medlemsmøte
150404
Sted:

Huset på Sandnes
Kl 12.00

Økonomi.
Det ble informert om at regnskapet er satt ut til ett firma.
Dette firma vil sende ut faktura for strøm og plass leie, det vil tilkomme
fakturagebyr på kroner 25,- pr. faktura.
Ingen store forandringer ang.økonomien i avd.
Det vil bli tatt opp med regnskaps byrå, om å få synliggjort hvor mange
kwh. Som er brukt pr.plass.
Info fra webmaster
De av medlemene som ikke får mail, må ta kontakt med webmaster
Trond Ingar Otterholm.
Dette gjelder også ved skifte av epost adresse.
Coop/visa kort
Når det skal handles inn til arr. så skal coop/visa kort benyttes. Disse
kort får ved å henvendes til kasserer.
Arr.lister
Det påpekes fra styret at de som er satt opp som ansvarlige for div.arr
og ikke kan stille, må finne stedfortredere selv. Dersom det er usikker
hvem som er på listen kan det tas kontakt med leder av arr.komiteen
Tommy Jensen.
Sving kurs
Det er kommen en forespørsel fra ett par i Bø i Vesterålen om å få
komme til Sandes å arr.ett sving kurs.
Dette ble ønsket velkommen av medlemmene, og det ble enighet om å
få dette til på høsten. Da vil det bli arr.svingkurs med en sosial aften på
lørdagskvelden.
Mere info.ang. dett vil komme senere.
Oppfølging av årsmøte vedtak
-Det vil bli laget ett oppslag på de nye prisene for gjestecamping og
deltagelser ved arr. På Sandes camping.
- Nye byggesaker som kommer inn til styret skal følges opp av styret.
- telt som er plassert på Sandes camping pr. i dag vil få brev/mail om
regelverket og det som ikke er innenfor dette, vil få en tidsfrist å få
dette rettet.

Referat medlemsmøte
150404
Eventuelt
Det skal lages ett oppslag om hvem som har hjertestarter kurs, de av
medlemmene som har tatt dette utenom NBCC avd.Andøya bes
kontakte sekretær på epost, slik at dette blir registrert.
Års merker
10 år:
Tone Fredriksen og Mats Grav.
Karl Mortensen og Lill Pettersen.
Frode Nilsen og Merethe Fyhn Nilsen.
Svein Inge og Oddny Sivertsen.

25 år:
Andrea Benonisen.
Kjell Einar og Ingunn Bergersen.

