
Styrets forslag til årsmøtet:  
 
Sak 1: 
Reglement for Sandnes Camping. 
Pkt. 15.   
Pris for gjestecampere er kr 100,- m / strøm og kr 50,- u / strøm. 

Styret foreslår å endre ordlyden til: 
Pris for gjestecampere er kr 100,- m / strøm og kr 50,- u / strøm for medlemmer i NBCC. 
Pris for gjestecampere er kr 150,- m / strøm og kr 100,- u / strøm for de som ikke er 
medlemmer i NBCC. 

 

Sak 2: 
Reglement for Sandnes Camping. 
Nytt punkt. 

Alle som ikke er medlem av NBCC skal betale 50% høyere pris på alle arrangementer i regi 
av NBCC. For eksempel dans på Huset, Påskepyntlaging, og lignende. 

 

Sak 3: 
Reglement for faste plasser: 

Pkt. 2. 
Etter å ha fått tildelt fast plass på Sandnes camping disponeres plassen så lenge årsleien ( 2 
500, - kr ) blir betalt innen 1. juni hvert år. De som får plass etter 1. januar betaler halv leie 
fram til forfall 1. juni. 

Styret foreslår å endre ordlyden til: 
Pkt. 2. 
Etter å ha fått tildelt fast plass på Sandnes camping disponeres plassen så lenge årsleien ( 2 
500, - kr ) blir betalt innen 15. september hvert år. De som får plass etter 1. januar betaler 
halv leie fram til forfall 15. september. 

Sak 4: 
Pkt. 3. 
Det kan innvilges, etter skriftlig søknad, ett – 1 – års permisjon fra Sandnes camping. Da må 
styret, v/ plassansvarlig, ha beskjed om dette åtte – 8 – uker i forveien. Plassen vil da bli 
disponert av klubben det året. Den evt. Nye leietaker betaler årsleie til klubben. For 
enkelthets skyld opparbeides ansiennitet på Sandnes i permisjonstiden. 

Styret foreslår å endre ordlyden til: 
Pkt. 3. 
Det kan innvilges, etter skriftlig søknad, ett – 1 – års permisjon fra Sandnes camping. Da må 
styret, v/ plassansvarlig, ha beskjed om dette fire – 4 – uker i forveien. Plassen vil da bli 
disponert av klubben det året. Den evt. Nye leietaker betaler årsleie til klubben. For 
enkelthets skyld opparbeides ansiennitet på Sandnes i permisjonstiden. 

 
 
 



 
Sak 5: 
Pkt. 9. 
Oppsigelsestiden for å forlate fast plass på Sandnes camping er åtte – 8 – uker. Dersom 
dette følges påløper nytt betalingsår. Ved oppsigelse av plass skal, hvis ikke annet er klart 
med ”ny” leier, alt byggverk, platter og lignende fjernes, grus fjernes eller tildekkes. I tillegg 
skal nøkler leveres plassansvarlig. 

Styret foreslår å endre ordlyden til: 
Pkt. 9. 
Oppsigelsestiden for å forlate fast plass på Sandnes camping er fire – 4 – uker. Dersom 
dette følges påløper nytt betalingsår. Ved oppsigelse av plass skal, hvis ikke annet er klart 
med ”ny” leier, alt byggverk, platter og lignende fjernes, grus fjernes eller tildekkes. I tillegg 
skal nøkler leveres plassansvarlig. 

 
 
 
Innkomne saker 
 
Sak 1: 
Endring i Reglement for Sandnes camping. 
Nr. 5 
Hunder skal holdes i bånd og luftes utenfor campingområdet. Unødig hundeglam på plassen bør unngås. 
Plastpose nyttes til å ta opp hundeekskrementer. 

Forslag til ny ordlyd: 
Hunder og katter skal holdes i bånd og luftes utenfor campingområdet. Unødig hundeglam på plassen bør 
unngås. Plastpose nyttes til å ta opp hundeekskrementer. 

 

Styrets innstilling: 

Styret støtter ikke forslaget, men anbefaler årsmøtet å legge til en anmodning om å holde kattene i bånd i 
reglementet. 

 

Sak 2: 

Endring i Reglement for Sandnes camping. 
Nr. 18 
Bål og bruk av åpen ild mellom vognene er ikke tillatt. Det er kun tillatt i grillbua og i pølsebua. Ved bruk av åpen 
ild på disse plassene skal det utvises hensyn og fornuft. Det vil si, et lite bål med egnet ved (lite gnister). 

Ny ordlyd: 

Bål og bruk av åpen ild fremfor vognene er  tillatt. Ved bruk av åpen ild på disse plassene skal ildsted være 
plassert oppå ikke brennbart materiale.Eks.grus. Dersom det kommer klager fra naboer skal bålbrenning opphøre 
umiddelbart . 

Styrets innstilling: 

Styret støtter ikke forslaget, men anbefaler årsmøtet å endre reglementet til: 

Bål og bruk av åpen ild mellom vognene er ikke tillatt. Det er kun tillatt i og ved grillbua og i og ved pølsebua. 

Ved bruk av åpen ild på disse plassene skal det utvises hensyn og fornuft. Det vil si, et lite bål med egnet ved (lite 
gnister). 



 
Sak 3: 
 
Reglement for spikertelt på Sandnes. 
Alle telt som står på Sandes camping pr.årsmøte 2015 lar man stå, mens alle som kommer i ettertid skal følge 
byggereglene. 

Styret støtter ikke forslaget. 

 

Sak 4: 
 
Reglement for spikertelt på Sandnes. 
Nr. 6 
Styre kan utvise skjønn 

Dette punkt utgår. 

Styret støtter ikke forslaget. 

 
 


