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Sted: Sandnes, kl 12:00 på huset 

Tilstede: Ca60  medlemmer 

avdeling NBCC avdeling Andøy 

Saksliste:  

Sak 1 Torgeir åpnet møtet med  å ønske alle velkommen, særlig de nye 

medlemmene.  

 

Sak 2 Oppsummering siden forrige møte som var i påsken. 

Sentralt: 

-Vi har sammen med Sortland gjennomført vårtur til Lofoten. 

Dessverre få deltakere 

- Fra sentralt venter vi på endringene i brann avstands regler som 

ble utsatt behandling i stortinget 

- Forslag til personer til verv i regionstyret 

- Info om nytt lovforslag på brannforskrifter på campingplasser. Ble utsatt i vår 

og forventes vedtatt på stortinget i løpet av ultimo 2019/primo 2020. 

Sak 3 Lokale saker, vi opplevde medlemsvekst etter hver liones messe, 

det er slutt på denne messa, slik at vi bør finn nye arenaer for slik 

info.(Reklame på Shell) Pr juli 117 stk som er-4 fra i fjor. 

 

Økonomi: 

4 utestående årsleier. 

Styrer mot en mindre overskudd en budsjettert.   

Oppfordrer alle å bruke tallene som står på giro som sendes ut.  

Både beløp (ikke rund av oppover), KID og kontonummer.   

Sak 4 Tomtekjøp. Det er stor utvikling i saken siden eiendommen skal bytte eier. 

(Internt i familien) Vi har bekreftet at vi står ved våres tidligere bud på kr 

200.000. Har endret arealet til hele parsellen i stedet for bare dyrka mark, som 

var i tilbudet på 200000,-. Leder informerte videre angående denne saken og 

noen spm fra salen ble besvart. Stor positivitet blant medlemmene til dette. 

Styret arbeider videre med saken. 

Sak 5 Styret forventer at det blir ca 2-3 igjen på ventelista. Det er stor pågang av 

vogneiere som ønsker plass, men er skeptisk til lang vente tid. 

 

Sak 6 Det har vert utført betydelig dugnad på plassen så langt i år� Noe gjenstående 

på vannposter. Ønsker at noen bygger skap til vann post ved pølse bu.  

 

Oppfordrer alle som har en sluk i nærheten av plassen sin om å sjekke om  

disse er åpne. Særlig etter grusingen av veiene i sommer.  
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Sak 7 Oppfordre alle til å ha utelys på teltene i den mørke årstiden.  

Sak 8 Oppfordre alle til å parkere bilene på parkeringen. Brannvern i tillegg til at 

plener mm blir ødelagt.  

Sak 9 God orden på plassen i sommer. Det er noen som kan bli bedre på gress 

klipping, men stor fremgang. Tenk på hvor dere kaster hageavfall. Utenfor 

gjerde er noen steder campingens ansikt utad. 

Generelt trenger vi å være flinkere med å holde plassene presentable og bidra 

til at fellesarealer er tilfredsstillende ryddet og rengjort. Spesielt er reinhold på 

sanitær hvert helt fraværende i hele sommer halvåret. Styre er ansvarlig for 

renhold, dersom medlemmer ikke kan bedre dugnaden må styre vurdere andre 

alternativer selv om det ikke er ønskelig. 

 

Sak 10 Flere komiteer ønsker avløsning fremover aktivitets komite, webmaster og 

drift sanitær ønsker avløsning. 

Sak 11 Skriv fra Andøy Energi. Info om kontrollen som skal utføres på Sandnes i 

oktober. Oppfordrer alle som har mulighet til å legge til rette slik at 

kontrolløren får tilgang til teltet. Leder vil være med på kontrollen.  

Sak 12 Gjeste camping. Være behjelpelig når noen ønsker å gjeste campe. 100 kr med 

strøm og 50 uten NBCC medlemmer. 150 og 100 ikke medlem. 

Hvis utlendinger ønsker å betale med kontanter kan alle ta imot betaling fra 

dem og vippse tilsvarende beløp til avdelingen. Vipps nr etår på veggen på 

Huset.  

Sak 13 Plass leie er forfalt også purring. De som ikke har betalt vil bli oppsagt på 

styremøte senere i dag.  

Sak 14 Tore Johannessen er leder i valgkomiteen. Forslag til kandidater rettes til han. 

Hvis det er noen som ønsker verv bes dere ta kontakt med Tore.  

Leder, kasserer og sekretær ønsker ikke gjenvalg.  

Sak 15 Oppfordrer medlemmene til å sende inn saker til årsmøtet så snart som mulig. 

Trenger ikke vente til rett før møtet.  

Sak 16 Kolbjørn informerte om ny strømavtale med Vesterålen Energi. Både 

avdelingen og leietakerne får billigere strøm.   

Sak 17 Styret arbeider med langtidsplanen for vedlikehold av bygningsmassene.  

Sak 18 Hvis noen ønsker grus til privat bruk på Sandnes kan Ingvill eller Jack 

kontaktes da de skal kjøpe grus og ønsker flere med på transporten.  

 Møte avsluttet kl: 1245.  

 

 


