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Sted: Andenes, kl 18:00 (KK) 

Tilstede: Oddvar Sivertsen, Ingvill Nilsen, Kolbjørn Blix og 

Trond Ingar Otterholm. 

Forfall: Torgeir Schaug 

Saksliste:  

 

Sak 1 Referat Ansvarlig 

 Referat. OK.  

Infoskriv til alle medlemmer på Sandnes fra plasskomiteen mangler.  

Torgeir skulle se på dette med låsbart strømskap på Huset.  

 

Torgeir 

Torgeir 

Sak 2 Komiteer Ansvarlig 

 Vei/Vann: Vannprøvene var flotte, men vannrenseanlegget skal fjernes 

da dette "forurenser" vannet.  

Stikkrenne ved vei til plass 24 graves førstkommende helg.  

Grus bestilles til veiene. Kolbjørn ser på hvor mye vi kan kjøpe ihht 

budsjett. 

Rørlegger til vaskerommet. Vannkomiteen purres. 

Graving og tilkobling til cityvannet skal varsles til vei/vannkomiteen 

som koordinerer med styret. Ingvill lager skriv til alle medlemmer.  

 

Aktivitet: Nye apparater kommer. Løst klatrestativ på Sandnes. Må 

utbedres eller stenges til det blir det.  

 

Plass : Alle plass saker utsettes til neste møte, da vi ikke har 

saksforberedelser i forkant av møte og plassansvarlige ikke kunne møte.  

 

Strøm: Bytte strømstolper som er i dårlig forfatning.  

Ca 10050,- pr stolpe.  

Forutsetning: Det klargjøres fundament/stolpe for festing av 

koblingsskapet. Min/max samme høyde som eksisterende stolper.  

Time-antallet gjelder kun dersom arbeidet utføres i forbindelse ved 

avvikling av helg. Eks. fredager. Hvis ikke kommer kjøring begge veier. 

Stolpe ved plass 39 byttes i løpet av 2019. Strømkomite kontaktes.  

Lysbryter bør monteres på lysstolpen ved lekeplassen.  

Vei/vann 

 

 

 

 

Oddvar 

 

 

 

Aktivitets 

komite 

 

Plasskomite 

 

 

Strømkomite 

 

 

 

 

 

Trond 

Strømkomite 

Sak 3 Post Ansvarlig 

 Ingenting  

Sak 4 Økonomi Ansvarlig 

 Ihht til budsjett.  

Plassleien forfaller 15 juni 2019.  

 

 

Sak 5 Dugnadstatus Ansvarlig 

 Leder kontakter Sortlandsfolket om disse kan klargjøre strømstolper til 

transport til Sandnes.  

 

Oddvar 
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Sak 6 Div skriv til leietakere Ansvarlig 

 Plass 24. (Willy) 

Plass 55 (Heidi, Geir og Celine) 

Ingvill 

Oddvar 

Sak 7 Fremtidig brannavstand Ansvarlig 

 Oddvar har snakket med NBCC sentralt. Har en god dialog med 

Sørumsand. Styret vil informere medlemmene når ting vedtas på 

Stortinget.   

Styret 

Sak 8 Bruksendring av bu bak Huset Ansvarlig 

 Søknad sendt kommunen.   

Sak 9 Eventuelt Ansvarlig 

 Leie av mer plass til lekeplass og campingtomter.   

Svaret er negativt, da en av grunneierne er i ferd med å overta hele 

tomten alene. Vi lar saken ligge inntil videre.  

Styret 

 Avsluttet: 1945,  Neste møte: TBD. Etter 8 juni.   

 


