Medlemsmøte. Barn
190419
Sted: Sandnes, kl 16:00 på huset
Tilstede: 13 barn
avdeling NBCC avdeling Andøy
Saksliste:
Reparasjoner på dagens lekeplass:
- Løse deler på klatrestativ. /Brann stang/ lettere måte å komme seg opp i klatrestativet/ Få et tre gulv nederst
for å sitte på og for å slippe å bli skitten.
- Dårlig tak.
- Dårlig sikring ved sklie.
- Edderkopp-huske snurrer rundt på grunn av at den er for lett ( har ny som er planlagt å
bytte). Flere desser.
- Snurrebass. /glatte seter, lett for å dette av/ tung å snurre rundt/

Nye forslag:
- Gapa-huk gjerne med sandkasse og sitteplasser når det er dårlig vær ute.
- Flere benker ute.
- Mål til fotballbanen settes ut på sommeren.
- Når det brøytes på ned-siden, så samle alt snøen slik at de kan leke i haugen.
- Stort lekestativ og store lekeapparater på ned-siden for større unger.
- De eldre ungdommene ønsker apparater, som f.eks., klatre/hinderløype utenfor gjerdet i skogen, med
apparater
(balanse/krype/henge/tau/stolper ol.).
-En gammel båt for å leke oppi/med
-Gjerde fra vedbua til forbi trampolinen sånn at de som hopper og detter av ikke detter ned i bekken.
-Bli bedre på å bytte på hvem som skal hoppe på trampolinen. Ønsker større trampoline, eller flere
Inneaktiviteter:
- Oppdatere utstyr til biljardbord/tennisbord
- Tegnesaker, leker, brettspill ( ble oppfordret til å ta med hjemmefra).
-Ønsker egen plass til å spille spill, som har kanskje en sofa eller noen stoler og bord, plass uten voksene,
forskjellige aktiviteter.
-Ønsker at tv-en kan brukes til film og andre tv greier, flere kan samles og være ilag. Sandes film kveld. Fast
film kveld hver helg.
Generelt ønsker ungene mer organisert aktiviteter på ordinære helger og ikke bare
høytider f.eks. filmkveld, quiz, skiturer/turer, spillekveld.
Mer kafe, gjerne billigere og i tillegg kunne holde egen kafe med hjemmelagde varer.
Ønsker og være med på vår dugnad, med pynting, maling, planting i blomsterkasse.
Øvrige innspill som ble pratet om:
Postkasse vandring for barn
Oppmøte:
14 barn møtte opp og de trives veldig godt her, og har fått påske egg og er fornøyd, syntes det var mye søppel
på fjæra og i elva. De har hatt det koselig til nå, de leker felles leker hvor alle kan være med.
Referent:
Mathilde Sivertsen

Slutt: Møte sluttet kl 16:40

