INNKALLING TIL
MEDLEMSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER SA
Søndag 23. april 2017, kl. 12.30 på Sommerstua
Saker:
1) Gjennomgang av sakspapirene for årsmøtet 2017. Diskusjon. (Ta med sakspapirene).
2) Sak fra styret: Hvordan beregne strøm for rommene som ikke ha egne målere?
3) Innkommende saker:
Forslag fra Jacob van der Heide og Renate Franzki, rom 6 på Solrabben.
Endring av ordensregler § 2:
Etter søknad i fjor fra en som var interessert i å leie rom på Solrabben fant vi ut at vi
ikke har lov å ha hund på rommet som vi leier på Solrabben. I Ordensregler § 2 står det
skrevet:
Det er tillatt med husdyr i teltet, vogna eller hytte nr.2, og rom 5 på Solrabben. Disse må
ikke slippes løs, luftes på området eller på annen måte være til sjenanse for andre
gjester. Katter MÅ være sterilisert/kastrert OG chippet, og må holdes innendørs mellom
kl.23-08. Eierne er selv ansvarlige for eventuelle skader deres dyr måtte gjøre på
området.
Vi vet at saken er diskutert i styret og skal tas opp av styret på ett medlemsmøte. Vi
ønsker at det blir tatt opp på nå kommende medlemsmøte 23-04-2017. Vi søker om å
endre reglene slik at det er mulig å ta med hund i den kommende sesongen.
Vi eier ikke hund, men passer regelmessig hund for venner. Derfor har vi behov for å
kunne ta med hund noen ganger til Sjøhaug. Reglene slik de er har begrenset oss en del
i å besøke Sjøhaug.
Forslag til endring av Ordensregler § 2: endring i fet skrift.
Det er tillatt med husdyr i teltet, vogna eller hytte nr.2, rom 5 på Solrabben og rom på
Solrabben som leies på åremål. Leietaker er ansvarlig for å rengjøre
hytte/rommet ved avsluttet leieforhold. Husdyr skal ikke oppholde seg på
Solrabbens felleskjøkken og i 2. etasje. Disse må ikke slippes løs, luftes på området
eller på annen måte være til sjenanse for andre gjester. Katter MÅ være
sterilisert/kastrert OG chippet, og må holdes innendørs mellom kl.23-08. Eierne er selv
ansvarlige for eventuelle skader deres dyr måtte gjøre på området.
Med vennlig hilsen, Jacob van der Heide og Renate Franzki. Leier rom 6 på Solrabben

4) Diverse info fra styret
5) Eventuelt

Vel møtt! Det blir servert kaffe og te.
Hilsen fra styret. Sjøhaug naturistsenter SA

