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Sted: Styremøte 11.06.2019 Kl 18:00, på KKE 

Tilstede: Oddvar, Ingvill, Kolbjørn og Torgeir  

Forfall: Trond Ingar  

 

Sak 1 Referat: Ansvarlig 

 Utgår da sekretær var fraværende.  

Sak 2 Komiteer  

 Vei/Vann:  

Uforutsette utgifter til utbedring av rør fører til at vi nærmer oss 

budsjett. Utsetter arbeid på vaskerom for å spare litt inn så ikke 

overforbruk blir for stort.  

 

Aktivitet:  

Restaurert og satt i drift en «humpedisse». Plass 68 har 

kommentert plassering av denne da de tidligere har forespurt 

styre/plasskommité om plassen mellom pølsebu og plass 68 er 

regulert til lekeplass uten å ha motta svar. Anmoder komiteen 

fremover til å sende ut nabovarsel. Mange nye lekeapparater men 

liten plass til etablering. Styret anbefaler komité til å utrede plan 

for etablering av ny lekeplass ved akebakken og søke godkjennelse 

fra kommunen.  

 

Plass:  

Tildeling plass 51-Tildeles Anders og Irma Nilssen 

 

Tildeling plass 61-Tildeles Ivan Karlsen 

 

Byggesøknad plass 68-Ikke godkjent. Søker får tillatelse til å 

utvide med heller inntil 120cm bredde i hele teltets lengde inklusiv 

takutstikk. Samt levegg/rekkverk på tidligere godkjent platt. 

 

Byggesøknad plass 5-Godkjent. Forlengelse i lengderetningen er 

ok i treverk. Forlengelse utover dagens bredde i heller eventuelt 

annet «ikke brennbart» materiale. 

 

Byggesøknad plass 76-Godkjent. 

Forlengelse i lengderetningen ok i treverk. Forlengelse utover 

dagens bredde i heller eventuelt annet «ikke brennbart» materiale. 
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Byggesøknad plass 29-Godkjent 

Forutsatt at det er 8 meter til plass 42 og 43. Dette for å 

opprettholde minimumsavstand på brannceller 

 

Bygg:  

Ytterdøren på Huset og døren på vaskerommet på sanitærbrakka 

har fått kodelås. Koden ble sendt på mail 8.juni til alle plassleiere. 

Det er også satt inn nøkkellås på døren inn til salen på Huset med 

samme nøkkel som passer til alle de andre låsene på Sandnes. 

Sak 3 Post  

 Ingen ankommet post  

Sak 4 Økonomi  

 Enkelte poster ser ut til å overskride dagens budsjett. I forhold til 

NBCC sentralt har man rammebudsjett og dermed mulighet til å 

flytte litt innenfor de forskjellige postene i budsjettet slik at vi 

totalt går i null. 

Ellers sunn økonomi. 

 

Sak 5 Evaluering vårtreff  

 NBCC avd. Andøy og Sortland hadde i fellesskap ansvar for å 

arrangere et vårtreff. Vi fulgte anbefalingene fra NBCC regionalt 

og avholdt treffet på tross av få påmeldte. Ingvill Nilsen og Turid 

Abelsen har evaluert vårtreffet og vil sende den inn til NBCC 

regionalt. Der vil de anmode at hver enkel avdeling som blir 

henvist til å arrangere treff må få tillatelse til å gjennomføre på 

sine premisser. Det være seg å avholde treffet på sin egen plass og 

avdelingens økonomiske rammer. 

 

Sak 6 Selektiv info ad byggesaker  

 Uheldig at ikke all informasjon når ut til alle som skal behandle 

saker. Viktig å lyse alle sider slik at hver enkel kan ta best mulig 

avgjørelse samt være nøytrale. Åpenhet er særdeles viktig slik at 

all form for lobbyering unngås. 

 

Sak 7 Eventuellt  

 Styret har besluttet at alle byggesøknader som omhandler 

breddeutvidelse mellom enheter gjøres i «ikke brennbart» 

materiale.  

 

Møte 

avsluttet:  

20:30                                            

                                                            Neste møte etter 20 august. 

  

 


