Referat medlemsmøte
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Sted:

Huset. Sandnes kl 1130
Leder redegjorde fra Landsmøtet og diverse fra sentralt NBCC.
Info om regionale turer mm.
Det er antydet at de små avdelingene i Lofoten og Vesterålen kan bli slått sammen til en
eller flere større avdelinger i fremtiden.
Stort engasjement for dugnad i år. Styret takker alle som har involvert seg.
Styret har vedtatt at salen på Huset skal låses, grunnet at det foregår herjing mm av barn
uten tilsyn. Biljardbordet er skadet, spill er ødelagt, tegnet på veggene mm.
En voksenperson skal være sammen med barn som låses inn i salen. Dersom noen kommer
på Huset og det er barn tilstede uten voksne så skal disse bes om å forlate salen og låse
denne.
Oppfordrer alle til å ha på utelysene på teltene i den mørke årstiden.
Vi har fått noen lyktestolper i stål på Sortland. Vi trenger noen til å ta tak i dette for
klargjøring slik at disse kan monteres på Sandnes.
Styret oppfordrer til å la bilene stå parkert på Parkeringsplassen. Grunnet både brannfaren,
støy og slitasje på plenene.
Noen plass leiere er tilskrevet om mangelfull gressklipping.
Stort sett ser det bra ut på Sandnes. Oppfordrer alle til å klippe fellesområdene.
Ta opp eller merke påler som står igjen når vogna er fjernet.
Søppel. Oppfordrer alle til å ta vare på etterlatenskaper som ligger rundt omkring.
Matrester skal tas med fra Huset når det spises der.
Mailadresser. Oppfordrer alle som ikke får mail ved oppdatering om å kontakte webmaster
slik at alle får samme info.
Alle komiteene ble presentert og informert om hva de arbeider med.
Styret er plasskomite. Muligens en endring etter årsmøtet.
Arrangementskomiteen. Ber om innspill.
Drift. Sanitærutstyr. Komiteen bør styrkes.
Vei og veikomite. Har vært belastet med mye arbeide i år. Fikk applaus fra salen.
Strøm. Noen oppgraderinger vil komme i fremtiden.
Bygg. Arbeider jevnt og trutt. Ber om frivillige til å bygge vannpost v/pølsebua.
Det er levert plenjord som alle kan hente for å fylle på sin tomt eller i fellesområdene.
Når det gjelder grus som avdelingen har skaffet til veie så er denne tiltenkt bruk og skal ikke
brukes til privat bruk uten å skaffe tilbake. Bes om å ta kontakt med styret før man henter.
HMS
Line H. informerte om at førstehjelpsutstyret på campen vil bli oppgradert.
Det vil komme et skjema i arrangementspermene om risikoanalyse v/arrangementer. Dette
er et sentralt pålegg.
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Bruke mindre papp i fm arrangementer. Oppfordrer til å bruke krus og glass.
Steamer er montert på kjøkkenet og bruksanvisning ligger på kjøkkenet.

