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Dato: 

Klokkeslett 

Sted: 

Torsdag den 17.juni 2021  

19:00 – 20:00 

Fysisk møte 

Styret 

 

 

Andre 

inviterte 

Halvar Rønneberg, Monica Edvardsen, Kine E. J. Westjord, Tommy 

Andreassen, Line Wangen, Torgeir Schaug 

 

Varamedlem: Ole Jensen, Børre Brynjulfsen 

 

FORFALL: Halvar Rønneberg, etter avtale med nestleder, varamedlem Børre 

Brynjulfsen 

Saksliste:  
Sak 75 - 21 Godkjenne innkallingen 

Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner innkallingen 

 

Vedtak: 

vedtatt 

Sak 76 – 21 Godkjenne saksliste 

 

Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner sakslisten, med følgende varslede saker til eventuelt:  

- Septik 

- Hva burde prioriteres på Sandes 

- Sak 87 kommer før 83 

Vedtak: 

Styret godkjenner sakslisten, med følgende varslede saker til eventuelt: 

- Septik 

- Hva burde prioriteres på Sandes 

- Sak 87 kommer før 83 

 

Sak 77 – 21 Status Økonomi 

- Regnskap 

- Budsjett arbeid 

-  

Kort orientering fra kasserer 

 

Vedtak: 

Accounter har fått en deadline på å ferdigstille regnskap for 2020. De har ikke 

svart på denne henvendelse. 

Medlemmene er flink å betale inn årsleien.  

Pr.dags dato har avdelingen god økonomi. 
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Sak 78 – 21 Plass nr. 2 

Trond Ingar og Line Otterholm har under forutsetning av at plassen tildeles en 

leietaker som ønsker å kjøpe telt og platting, samt overta plass nr. 2 tildeles 

plassen. Det er innkommet 2 søknader om overtagelse av plass nr. 2 

 

En søknad fra Torgeir Pettersen om å overta plass nr. 2, denne søknaden 

gjelder kun plassen og ikke telt og platting. 

 

En søknad fra Tommy Jensen, som ønsker å overta vogn, telt og platting.  

"Vi har lenge ønsket å komme oss bort fra den ekle lukta fra septikken der vi har stått 

siden vi kom til Sandnes. Det har vært gjort noen forsøk på å få det bedre, uten at det 
har blitt noe bedring. Nå har endelig muligheten kommet med en meget attraktiv 
plass, der vi samtidig har fått muligheten til å kjøpe teltet, plattingen og resten av 

tilbehør av dagens eier. Planen er også å overta deres vogn, om vi får salg på den vi 
eier i dag. Vi søker derfor om å kunne overta denne plassen"på rot". Dette kan da 
gjøres uten noe som helst maskinarbeid, da alt er opparbeidet og tilpasset det som 

står der." 
 

Saksopplysninger: I henhold til årsmøte vedtatte vedtekter skal plassen tildeles 

den som har lengst ansiennitet, det vises her til regelverket.  

Ved en gjennomgang av ansiennitetslisten frem kommer det at Torgeir 

Pettersen har lengst ansiennitet av søkerne, og må derfor innstilles til å overta 

plass nr. 2, dersom Familien Otterholm fortsatt opprettholder sin oppsigelse.  

 

Som kjent har Otterholm tatt forbehold om at dersom Jensen ikke får overta 

plassen, trekkes søknaden om oppsigelse. Samtidig har styret stor forståelse for 

det ubehaget som Familien Jensen uttrykker i forhold til sin plass i dag. 

 

Det er fra Otterholms side anmodet styret om å bruke skjønn i saken. Etter en 

helhetsvurdering av saken og Plasskomiteens behandling finner styret ikke 

grunnlag i saken for å bruke skjønn. Til det er vedtektenes bestemmelser om 

ansiennitet så sterke at dette ikke vil kunne rettferdighets gjøre bruk av s kjønn. 

 

Forslag til vedtak: 

Under forutsetning av at Familien Otterholm opprettholder sin søknad om 

oppsigelse av plass nr. 2, innstiller styret på at Torgeir Pettersen overtar plass 

nr 2. Det forutsettes da at Familien Otterholm fjerner installasjoner og 

tilbakestiller området i den stand det var når de etablerte seg i området.  

 

Skulle Familien Pettersen trekke sin søknad om bytte fra dagens plass til plass 

nr 2, tildeles plassen Familie Tommy Jensen. 

 

Vedtak: 
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Under forutsetning av at Familien Otterholm opprettholder sin søknad om 

oppsigelse av plass nr. 2, tildeler styret på at Torgeir Pettersen overtar plass nr 

2. 

 

Skulle Familien Pettersen trekke sin søknad om bytte fra dagens plass til plass 

nr 2, tildeles plassen Familie Tommy Jensen. 

 

 

Sak 79 - 21 Oppsigelse plass nr. 15 

Roy Barosen sier opp sin plass nr 15, da han skal flytte sammen med Merethe 

Rishaug på Plass nr 38. Han søker samtidig om at plassleie for plass nr 15 

unntas fra betaling  

 

Forslag til vedtak: 

Styret innvilger søknad om oppsigelse av plass nr. 15. Og vil i dette tilfelle 

også ettergi innbetaling av leiekostnad for plass nr 15.  

 

Vedtak: 

Styret innvilger søknad om oppsigelse av plass nr. 15. Og vil i dette tilfelle 

også ettergi innbetaling av leiekostnad for plass nr 15.  

Plassleier på plass nr 15 vil fakturert for sluttstrøm. 

 

 

Sak 80 – 21 Søknad om oppsett av spikertelt på plass nr 38. 

Merethe Rishaug og Roy Barosen søker om å få sette opp ett spikertelt på 3x5 

meter, = 15 kvadratmeter 

Plasskomiteen innstiller til at søknaden 
 

Forslag til vedtak: 

Søknaden om oppsett av spikertelt innvilges i henhold til plasskomiteeens 

innstilling 

 

Vedtak: 

Styret innvilger ihht søknad, 

Sak 81 – 21 Oppsigelse plass nr 65  

Den 28. mai mottok styret oppsigelse av plass nr 65 fra Michael Bringsli. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar oppsigelse til etterretning, det kreves ikke inn plassleie fra Bringsli 

da søknad er mottatt rettidig. 

 

Vedtak: 

Styret tar oppsigelse til etterretning, det kreves ikke inn plassleie fra Bringsli 

da søknad er mottatt rettidig. 

Det vil bli fakturet for sluttstrøm. 
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Sak 82 – 21  Søknad om utvidelse av telt på plass 22 

Familien Ole Jensen søker utvidelse av platting med 1,5 meter til eksisterende 

telt. 

Plasskomiteen har behandlet saken og innstiller positivt på søknaden 

 

Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner søknad fra Ole Jensen om utvidelse av telt med inntil 1,5 

meter. 

 

Vedtak: 

Styret godkjenner søknad fra Ole Jensen om utvidelse av telt med inntil 1,5 

meter. 

Ole Jensen har plass nr 20 og ikke 22 som det kommer frem i søknaden.  

 

Sak 83 – 21 Sak fra Forslagskasse, fremsatt av Jack Paulsen og Roy Barosen 

 

Plass nr 65 inndras, og benyttes til lekeplass. 

 

Begrunnelse: Vil utgjøre en naturlig forlengelse av dagens lekeplass, bla fordi 

klubben innehar svært mange lekeapparater, samt usikkerheten med utvidelse 

av området sør for dagens «Pølseside» 

 

Forslag til vedtak: 

Plasskomiteen bes om en vurdering av forslaget og legge frem en sak om dette 

for styret så snart som mulig. Styret innkalles til ett ekstraordinært styre 

 

Vedtak: 

Styret har ikke myndighet å inndra plasser, dette er det kun årsmøtet som kan 

gjøre. 

Styret anbefaler forslagsstillerne om å sende forslag til årsmøtet 2022. 

Dette vil ikke ha tilbakevirkende kraft.  

Sak 84 – 21 Plass 37 
Det er ingen interne søkere til plass 37. Karl Behrens står først på ventelista og 
plasskomiteen innstiller til at han tildeles denne.  
 

Forslag til vedtak: 

Plass nr 37 tildeles familien Karl Behrens. 

 

Vedtak: 

Plass nr 37 tildeles familien Karl Behrens.  

 

 



 

Styremøte referat 
Avdeling Andøy 

 
 

 

Ugradert – kan deles eksternt med godkjenning fra informasjonseier. Skal ikke publiseres åpent. 

Sak 85 – 21 Plass nr. 50- Søknad om bytte av plass 

 

Det er fremkommet ønske fra Siri Marthinussen om å få gjennomført 

plassbytte til plass nr 29. Plass nr 29 innehas i dag av av Oddvar T Sivertsen. 

Dersom Siri Marthinussen får innvilget søknaden overtar de spikertelt og 

platting fra Sivertsen. 

 

Forslag til vedtak: 

Søknad fra Siri Marthinussen innvilges, og kan foreta plassbytte som søkt 

 

Vedtak: 

Søknad fra Siri Marthinussen innvilges, og kan foreta plassbytte som søkt 

Siri Marthiniussen vil fakturet for sluttstrøm på plass nr 50 og Oddvar 

Sivertsen vil bli fakturert for sluttstrøm på plass nr 29 

 

Sak 86 - 21 Det er ingen interne søkere til plass 50 
Christina Simonsen har i sin søknad om plass på Sandnes ytret ønske om å stå i 

nærhet til  
Marius Frantzen på plass 52. 
Plasskomiteen innstiller til at Christina Simonsen tildeles plass 50 og blir da nabo med 
52. 
 

Forslag til vedtak: 

Styret vedtar at plass nr 50 tildeles Christina Simonsen 

 

Vedtak: 

Styret vedtar at plass nr 50 tildeles Christina Simonsen 

 

 

 

Sak 87 - 21 Plass 65 
Det er ingen interne søkere til plass 65 
Plasskomiteen innstiller til at plassen tildeles Øyvind Ridola Høyning 
 

Forslag til vedtak: 

Styret vedtar å tilby Øyvind Ridola Høyning plass nr 65 

 

Vedtak: 

Styret vedtar å tilby Øyvind Ridola Høyning plass nr 65 

 

 

  

  

 Eventuelt 

-Septik. 
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Styret skal se på mulighet å åpne elven som ble blindet opp i fjellsiden. 

Styret skal innhente pris fra entreprenører på å utbedre problemene med septik 

tankene, for så å legge pristilbud til forslag til investering til årsmøte 2022.  

Styret tar kontakt med Bjørn Osenbrock om hva var hans tanke på dette 

problem. 

 

-Styret ønsker tilbakemelding fra medlemmene på Sandes camping for å øke 

trivselen.  

- Styret ønsker tilbakemelding fra medlemmene på Sandes camping hva som 

burde/må gjøres av vedlikehold av byggene, veier, gjerder, lekeapparater etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


