Styremøte nr 2/2019 NBCC avd. Hammerfest.
11. mars 2019 kl 19.00 på Kleven Jakt & Fiske As
Tilstede: Kjersti Sollien Iversen, Kjetil Jakobsen, Tom Christian Robertsen, Jan
Åge Sunquist, Helene Paulsen, Tone Holmgren, Bjørn Andor Eliassen,

Saksliste
Sak 5/2019

Godkjenning av referat forrige møte.
Referat enstemmig vedtatt.

Sak 6/2019

Økonomi og regninger.
Ingen nye regninger foruten om det som har vært.
Plass leie er sendt ut, betalingsfrist 15/3. Strømmen sendes ut etter påske, så dette
ikke kommer samtidig.

Sak 7/2019

Info fra plasskomiteen, Plasskomite regler osv.
Grill er fjernet, og den vil bli reparert eller det vil bli kjøpt ny før påske.
Tak!
En del plasser kan bygge tak over bobil/campingvogn, dersom de ønsker.
På de plasser hvor dette er mulig i forhold til sikkerheten og avstand, så kan leietaker
gjøre følgende. Levere skisse med mål til plasskomiteen, slik at de kan godkjenne det.
Når bygging av tak er godkjent, kan leietaker bygge taket når det måtte passe.
Kjersti sender oppdaterte plass regler til Kommunen. Dette legges så ut på nettsiden
til klubben, og sendes ut som info til de på caravanplassen.
Strøing.
Vi må se på muligher til å få strødd når det er glatt.

Sak 8/2019

Oppdatere info Brønnøysundregisteret.
OK. Oppdatert på møtet.

Sak 9/2019

Fiber Caravanplassen.
En sender er byttet. Den fungerte ikke.
Bjørn og Kjersti jobber videre med dette.

Sak 10/2019

Strøm/gatelys.
Det kjøpes inn 6 lamper i år. Det koster 3650,- u/mva pr lampe.
2 nedre, 2 indre område og 2 høgda. J
Vi krever inn gjennomsnittsprisen for strøm, dersom gjennomsnitts strøm prisen er
over 1,- kr pr Kwh. Med tak på 1,50.
Dersom gjennomsnittsprisen er under, faktureres kr 1,- som tidligere.
Bjørn sjekker annen strøm leverandør.

Sak 11/2019

Hytte? Foreslått gitt til klubben. Skal vi ta imot denne?
Hvis han kan frakte inn hytten, så kan vi ta den.
Klubben har ikke råd til fraktkostnaden.

Sak 12/2019

Aktivitetsplan 2019
Påskeaktiviteter 17-20 april 2019.
St. Hans aften, dugnad: 21-23. juni. 2019.
Tyttebærtreff, Skaidi, 6-8 september 2019.
Høst dugnad. 30. august til 1. september 2019.
Kjersti oppdaterer nettsiden med disse tingene.

Sak 13/2019

Påsken! 17-21 april 2019!
Planlegging av påsken 2019.
Kjersti legger ut på Facebook siden for å få folk til å hjelpe til.
Vi trenger frivillige for å få dette til å gå rundt i år.

Sak 14/2019 Eventuelt
a) Regnskapsfører.
Helene sjekker pris på ny regnskapsfører.
b) Avstemninger
Alle årsmøte avstemninger skal være hemmelige. Innføres fra 2020.

Avsluttet 21.05.
Referent,
Kjersti Sollien Iversen.

